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Z badań nad działalnością Wydziału Gminnego 
w Cisownicy u schyłku XIX wieku

Mimo, że w cieszyńskim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach znaj
dują się bardziej czy mniej kompletne źródła dotyczące działalnos'ci organów 
samorządowych w miejscowościach ziemi cieszyńskiej w ramach monarchii Au- 
stro -  Węgierskiej, to jednak dotychczas problem ten w niewielkim stopniu został 
opracowany naukowo

Tymczasem cenne materiały źródłowe znajdują się również w zbiorach prywat
nych i zachodzi konieczność ich pilnego wykorzystania i opracowania. Sytuacja 
taka zaistniała w Cisownicy, cieszyńskiej wiosce należącej do gminy Goleszów, 
gdzie miejscowa świetlica organizowała kilkakrotnie wystawy pamiątek ze zbio
rów mieszkańców. Na jednej z nich pojawił się dotychczas nie wykorzystany 
w pracach naukowych rękopis księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Gmin
nych od 1886 r. do 1892 r. pisanej w języku polskim i będącej obecnie w posiada
niu Tadeusza Sikory, którego dziadek był w okresie międzywojennym przełożo
nym miejscowej gminy. Powyższa, zdekompletowana księga protokołów Wydzia
łu Gminnego w Cisownicy zawiera również szczegółowe preliminarze budżetowe 
tegoż Wydziału oraz miejscowej szkoły ewangelickiej. W zbiorach wyżej wymie
nionego T. Sikory znajduje się również zachowana fragmentarycznie księga spraw 
załatwianych przez cisownicką kancelarię gminną z lat 1915-1917, która ze wzglę
du na znaczne uszkodzenia może być tylko w niewielkim stopniu wykorzystana 
naukowo.

Wymienione powyżej źródła historyczne są tym cenniejsze, że cieszyński od
dział Archiwum Państwowego nie posiada protokołów posiedzeń Wydziału Gmin
nego w Cisownicy z XIX w. ani z XX w., do końca lat 20-tych. Znajduje się tam 
jedynie księga posiedzeń władz samorządowych tej miejscowości z lat 1930 -  
1941 oraz księga finansowa obejmująca lata 1932 -  1939 2.

Proces tworzenia władzy samorządowej na Śląsku Cieszyńskim w ramach mo
narchii austriackiej rozpoczął się w latach 50-tych XIX w. Wydane w tej sprawie w 
1851 r. wytyczne nie we wszystkich gminach były terminowo realizowane, toteż 
władze austriackie wydały w dniu 5 III 1862 r. ustawę „Porządek wyborów Rady 
Gminnej Księstwa Cieszyńskiego”, która szczegółowo określała powyższą proce
durę. Kolejna ustawa z 15 XI 1863 r., stwierdzała, że po upływie 45 dni mają być 
zarządzone wybory nowych reprezentacji gminnych. Prawo wybierania mieli człon
kowie gminy po ukończeniu 24 roku życia, posiadający prawa obywatelskie
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i opłacający przynajmniej od roku podatek stały od realności lub dochodu, 
a ponadto księża, oficerowie, urzędnicy państwowi i wojskowi, doktorzy ze stop
niem akademickim, kierownicy szkół i nauczyciele oraz obywatele honorowi. 
Początkowo glosowano ustnie i dopiero 24 IX 1883 r. ustawa Sejmu Krajowego 
dopuszczała zaprowadzenie formy pisemnej3.

Zapewne Wydział Gminny w Cisownicy, podobnie jak w sąsiednich wioskach, 
rozpoczął swą działalność w latach 60-tych XIX w. Brak jednak stosownych mate
riałów źródłowych. Zachowaną księgę protokołów Wydziału Gminnego w Cisow
nicy z lat 1886 -1892 oraz wszelkie zapisy kancelaryjne prowadzono po polsku. 
Posiedzenia samorządu w tej miejscowości odbywały się dwa lub trzy razy w roku, 
w zależności od potrzeb. Najważniejszą kwestią rozważaną przez członków Wy
działu było przyjęcie preliminarza gminnego i szkolnego na kolejny rok oraz 
zatwierdzenie rachunków z poprzedniego roku. W posiedzeniach brało udział 6 
członków Wydziału Gminnego oraz pisarz. Przytoczone poniżej teksty posiadają 
oryginalny styl i pisownię. Są to wszystkie protokoły posiedzeń gminnych za
mieszczone w powyższej księdze. Nie uwzględniono jednak preliminarzy i spra
wozdań budżetowych gminnych i szkolnych.

Protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego w Cisownicy w latach 1886 -1 8 9 2

1

Protokół
spisany na dniu 3 grudnia 1886 w kancelarii gminy w Cisownicy.

Obecni: Niżej podpisani członkowie wydziału gminnego i prezbiterstwa szkol
nego.

Przedmiot: Przyjęcie preliminarza gminnego i szkolnego na rok 1887.
Na wezwanie przełożonego gminy Pawła Karasa z dnia 26 listopada r. b. przybyli 

na dzisiejsze posiedzenie niżej podpisani, celem przyjęcia preliminarzy na rok 1887, 
które przez 14 dni w kancelarii gminnej wyłożone były.

Po przejrzeniu gminnego preliminarza okazała się potrzeba zmienić go w trzech 
punktach, przy czym pozostaje niepokrytego wydawu (wydatków -  L.S.) 265 złr 
(złotych reńskich -  L.S.) 26 kr (krajcarów -  L.S.) albo 21,85 % czystego podatku 
gminy Cisownicy.

Po ukończeniu gminnego preliminarza przystąpiono do przyjęcia szkolnego. 
Radni zmienili prezbiterstwo szkolne w 5 miejscach, przy czym otrzymano niedobo
ru 602 złr 20 kr, albo 56,48 % czystego podatku ewang. obywateli gminy Cisowni
cy.

Cisownica, dnia 3 grudnia 1886

Jan Ożana Paweł Karaś
pisarz Jerzy Gajdzica
Jan Szturc
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Jan Żarłok 
Paweł Mamica 
Jan Sztwiertnia

Protokół
spisany na dniu 22 stycznia 1887 w ew. szkole w Cisownicy

Obecni: Niżej podpisani członkowie wydziału gminnego i prezbiterstwa szkol
nego.

Przedmiot: Przyjęcie rachunku gminnego i szkolnego na rok 1886.

Na wezwanie przełożonego gminy Pawła Karasa z dnia 12 stycznia 1887 przybyli 
na dzisiejsze posiedzenie niżej podpisani celem przyjęcia rachunku gminnego 
i szkolnego na rok 1886. Przełożony gminy podał obecnym do wiadomości na co 
i wiele wydano i co za jaki przychody gminne i szkolne były.

Ponieważ w przeszłym roku bardzo wiele wydawu byłoby niepokrytego pozosta
ło, więc uchwalono, żeby wszystką robotę przy ławach i gaciach jako też i drogach 
gminnych z pobaby uczyniono, a materiał na poprawę tych przedmiotów był swego 
czasu ze złomowisk z goja dany. Ze zaś stróża gminnego nie trzymano, więc i owych 
dziesięć reńskich z wydawu ubyło. Po dokładnem przejrzeniu rachunku gminnego 
pokazało się, że koniecznie potrzebny wydaw wynosił 302 złr 31 kr, a przychodu 
było 292 złr 12 kr, więc pozostało niepokrytego wydawu 10 złr 19 kr, który w roku 
1887 pokryty zostanie.

Gdy przedłożono rachunek szkolny i dokładnie go przejrzano, pokazało się, że 
wszystkiego przychodu było 976zł r 19 kr, a wydawu 940złr 11 kr, a więc pozostało 
czystego przychodu gotówką razem 36złr i 8 kr.

Po przeczytaniu i dokończeniu niniejszego protokołu został tenże jako przyjęty 
i podpisany.

Cisownica, dnia 22 stycznia 1887

Jan Ożana Paweł Karaś
pisarz Jerzy Gajdzica
Jan Szturc
Jan Malec
Jan Żarłok
Jan Sztwiertnia
Paweł Mamica

2
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3

Protokół
spisany dnia 20 Iipca 1887 w gminnej kancelaryji

Obecni: Niżej podpisani członkowie wydziału gminnego.
Przedmiot: Wybór wyborcy członka do okręgowego Wydziału drogowego.

Odnośnie do przypisu c.k. Starostwa powiatowego z dnia 28 czerwca 1887 1. 
9594 przybyli do dzisiejszego wyboru na wezwanie przełożonego gminy Pawła 
Karasa niżej podpisani członkowie wydziału gminnego i przystąpili po objaśnieniu 
dotyczących przepisów przez przełożonego gminy do wyboru członka zpośród sie
bie za wyborcę do okręgowego Wydziału drogowego.

Obranem został jednogłos'nie Paweł Karaś przełożony gminy, jako członka do 
Wydziału okręgowo -  drogowego.

Po spisaniu niniejszego protokołu został tenże przeczytany, przyjęty i podpisany.

Cisownica, dnia 20 lipca 1887.

Wydział Gminny 
Jan Ożana 
pisarz 
Jan Szturc 
Jan Żarłok 
Jan Malec

4

Protokół
spisany dnia 28 stycznia 1888 u przełożonego gminy Pawła Karasa

Przedmiot: Zmiana § 20 śląskich porządków gminnych z dnia 15 listopada 1863 nr 17.
Obecni: Niżej podpisani członkowie wydziału gminnego.

Na rozkaz wysokiego śląskiego Wydziału krajowego z dnia 2 stycznia 18881.6499 
zwołał przełożony gminy członków wydziału gminnego na dzisiejsze posiedzenie 
celem obradowania i uchwalenia względem zmiany wyżej nadmienionego paragra
fu w ten sposób, żeby wybierano na przyszłość członków wydziału gminnego za
miast na 3 lata na 6 lat.

Ponieważ każdy członek wydziału gminnego uznał za najstosowniejsze 3 lata do 
funkcjonalnego trwania członków wydziałowych, więc wypowiedziano jednogło
śnie życzenie, aby i na przyszłość wybierano członków wybierano członków gmin
nych na 3 lata tylko, a nie na 6 lat.

Cisownica, dnia 28 stycznia 1888

Przełożeństwo Gminne 
Paweł Karaś 
Jerzy Gajdzica
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Jan Ożana 
Paweł Karaś
pisarz Jerzy Gajdzica
Jan Szturc
Jan Sztwiertnia
Paweł Mamica
Paweł Kozieł

5

Protokół
spisany dnia 28 grudnia 1888 w kancelaryi gminnej w Cisownicy

Obecni: Niżej podpisani członkowie wydziału gminnego i prezbyterstwa szkolnego.
Przedmiot: Przyjęcie preliminarza gminnego i szkolnego na rok 1889.

Na wniosek przełożonego gminy Pawła Sztwiertnie z dnia 16 grudnia 1888 przy
byli na dzisiejsze posiedzenie niżej podpisani, celem przyjęcia preliminarzy na rok 
1889, które przez 14 dni w kancelaryi gminnej wyłożone były.

Po przejrzeniu gminnego preliminarza okazała się potrzeba zmienić go we dwóch 
punktach, przy czym pozostało niepokrytego wydawu 1305 złr. 40 kr. albo 96 (?) % 
z reńskiego czystego podatku gminy Cisownicy.

Po ukończeniu gminnego preliminarza przystąpiono do przeglądania szkolnego. 
Ostatni zmieniono w czterech miejscach, przyczem otrzymano niedoboru 614 r 40 kr 
albo 57 (- L.S.) % z reńskiego czystego podatku obywateli ewangelickich gminy 
Cisownicy.

Cisownica, dnia 28 grudnia 1888.

Paweł Sztwiertnia Jerzy Gajdzica
Jan Malec Jan Szturc
Paweł Mamica Kozieł Paweł
Paweł Karaś Jan Żarłok
Johan Szturc

Protokół
spisany dnia 24 stycznia 1889 u przełożonego gminy Pawła Sztwiertnie

Obecni: Niżej podpisani członkowie wydziału gminnego i prezbyterstwa szkolnego. 
Przedmiot: Przyjęcie rachunków gminnych i szkolnych.

Na wezwanie przełożonego gminy w porozumieniu z kuratorem Pawłem Kozłem 
przybyli niżej podpisani celem przyjęcia rachunków gminnych i szkolnych, które 
przez 14 dni w gminnej kancelaryji do wolnego przejrzenia każdemu wystawiane
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były. Najprzód przedłożono gminny rachunek z tem nadmienieniem, że przeciw tym 
rachunkom żadna reklamacyja wniesiona nie była. Gdy przejrzano ten rachunek 
i przeświadczono się, że jest prawdziwy, przyjęto go i podpisano. Na potrzeby gmin
ne wyrachowano niepokrytego wydawu 953 złr 24 kr, a szkolnego niepokrytego 
wydawu 7 złr 19 kr, które dodatkiem z czystego reńskiego podatku tutejszej gminy 
pokryte zostaną.

Po przeczytaniu i zakończeniu niniejszego protokołu podpisano go jako przyjęty.

Cisownica, dnia 24 stycznia 1889.

Paweł Sztwiertnia Paweł Mamica
Jan Malec Jerzy Gajdzica
Jan Szturc Paweł Karaś

Protokół
spisany dnia 28 grudnia 1889 we szkole ewang. w Cisownicy.

Obecni: Członkowie wydziału gminnego i prezbyterstwa szkolnego.
Przedmiot: Przedłożenie preliminarza gminnego i szkolnego.

Na wezwanie przełożonego gminy Pawła Sztwiertnie zebrali się niżej podpisani 
celem przyjęcia preliminarzy szkolnych i gminnych, które zestawił jako kasjer gminny 
i szkolny i które przez 14 dni w gminnej kancelaryi do przejrzenia wyłożone były.

Po dokładnym naradzeniu i wszechstronnem namyśleniu przyjęto gminny preli
minarz z poprzednim podwyższeniem wydawu we dwóch miejscach, przy czem się 
pokazało, że dochodu gminnego było 381 r 71 kr wydawu zaś 400 r 15 kr, a tak 
niedoboru 118 r 44 kr, czyli 88 % z reńskiego czystego podatku.

Z tą samą sumiennością wzięto preliminarz szkolny pod obradę i podwyższono 
wydaw w czterech miejscach. Przy czem wyrachowano dochodu 166 złr 88 kr, 
a wydawu 727 złr 40 kr, a więc niedoboru szkolnego 564 zł 32 kr, albo 83 % z 
reńskiego czystego podatku gruntowego ewangelickich obywateli gminy Cisowni
cy.

Po ukończeniu niniejszego protokołu, przeczytano go, przyjęto i podpisano.

Cisownica, dnia 28 grudnia 1889.

Jan Malec Jan Szturc
Kozieł Paweł Paweł Sztwiertnia
Paweł Karaś Paweł Mamica
Jerzy Gajdzica Paul Puczek
Jan Szturc
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Protokół
spisany 4 stycznia 1890 r. w ewang. szkole w Cisownicy.

Obecni: Niżej podpisani członkowie wydziału gminnego i prezbyterstwa szkolnego.
Przedmiot: Przyjęcie rachunku gminnego i szkolnego na r. 1889.

Przełożony gminy Paweł Sztwiertnia zawezwał niżej podpisanych na dzisiejsze 
posiedzenie i przedłożył im rachunki, tak gminny jak i szkolny do przejrzenia 
i przyjęcia. Najprzód przystąpiono do doświadczania prawdziwości rachunku gmin
nego i przyjęto go jako prawdziwy. Podług tego rachunku jest dochodu politycznej 
gminy 1515 złr 71 kr, a wydawu 1244 złr 28 kr, więc pozostawa dochodu czystego 
kasy gminnej 271 złr 43 kr.

Odnośnie do rachunku szkolnego było dochodu 755 złr 40 kr, a wydawu 737 złr 
32 k r , a więc gotówki w kasie 17 złr 8 kr.

Cisownica, dnia 4 stycznia 1890.

Paweł Sztwiertnia 
Jan Malec 
Paweł Mamica 
Jan Szturc

9

Protokół
spisany na dniu 15 lutego 1891 w ewang. szkole w Cisownicy.

Pan kurator Paweł Kozieł zawezwał członków prezbyterstwa szkolnego, celem 
naradzenia się nad otrzymanym przepisem od świetnej c,k, rady szkolnej w Bielsku 
z dnia 19 /I 1891,1. 85, tyczącego się ułatwienia w uczęszczaniu dziatek do szkoły 
podczas latowych miesięcy.

Wszyscy obecni uchwalili jednomyślnie, że najstosowniejsze skrócenie nauki 
szkolnej w tutejszej gminie byłoby wprowadzenie półdniowej nauki, a zwłaszcza 
tak, żeby dziatki młodsze uczyły się dopołudnia, a starsze po południu podług 
podziału naukowego, przyjętego od świetnej c.k. rady szkolnej powiatowej w Biel
sku na dniu 22 maja 1890, 1. 530 na drugie półrocze szkolnego roku 1889/90, ale 
tylko do 3 godziny, gdyż więcej niż 2/3 dziatek muszą bydło paść, a przez późne 
wyganianie tylko cierpią rolnicy na majątku.

Niniejszy protokół zakończono, przeczytano i podpisano.

Cisownica, dnia 15 lutego 1891.

Kozieł Paweł 
Paweł Sztwiertnia 
Paweł Karaś 
Jan Szturc
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Protokół
spisany dnia 10 kwietnia 1891 w ewang. szkole w Cisownicy

Pan Kurator P. Kozieł uwiadomił zebranych członków prezbyterstwa o nadeszłym 
przypisie od c.k. Rady Szkolnej Powiatowej z Bielska względem głównych waka- 
cyj, które są przełożone na czas od 31/7 do 16/9 każdego roku. Ponieważ w tutejszej 
gminie ta zmiana nie odpowiada warunkom uchwalono jednogłośnie pozostać przy 
wakacyjach szkolnych trwających od 15/9 -1 /1 1  oraz odnośnie do wyżej nadmie
nionego przypisu prosić o pozostawienie wakacyj na czas jesienny.

Cisownica, 10 kwietnia 1891.

Kozieł Paweł Jan Szturc
Paweł Sztwiertnia Jan Malec
Paweł Karaś Jerzy Gajdzica

11

Protokół
spisany dnia 22 grudnia 1891 w gminnej kancelaryji w Cisownicy

Obecny: Niżej podpisani członkowie wydziału gminnego i prezbyterstwa szkol
nego.

Przedmiot: Rachunki gminne i szkolne za r. 1891 i preliminarze za rok 1892.

Przełożony gminy Paweł Kozieł zawezwał niżej podpisanych celem przedłoże
nia rachunków gminnych i szkolnych za r. 1891, jako też ułożenia preliminarzy na 
rok 1892.

Najprzód dochodzono prawdziwość rachunku gminnego przyczem się przekona
no, że rachunek ten jest tak ułożony, że nie można żadnych zarzutów przeciw ułoże
niu tego podnieść. Podług tego rachunku było dochodu 448 złr 4 kr, a wydawu 331 
złr 92 kr, a więc zostało gotówki 116 złr 12 kr.

Następnie przejrzano szkolny rachunek, podług którego wyrachowano dochodu 
761 zlr 50 kr, wydawu 706 złr 5 kr, a tak gotówki 55 złr 45 kr i jako zgodne 
z prawdziwością przyjęty został.

Gdy przejrzano przedłożony preliminarz gminny i szkolny pokazało się po wszech- 
stronnem obmyśleniu i dokładnem przejrzeniu, iż gminnego dochodu będzie 126 
złr 40 kr, wydawu 437 złr 15 kr, czyli 310 złr 75 kr niedoboru, który 23,9 % 
z reńskiego czystego podatku gminy Cisownicy pokryte będą.

Podług przyjętego preliminarza szkolnego będzie dochodu 196 złr 45 k, wydawu 
796 złr 46 kr, a więc niedoboru 600 złr 1 kr, czyli 58, 9 % z reńskiego czystego 
podatku ewang. obywateli gminy Cisownicy.

Następnie spisano niniejszy protokół, przeczytano, ukończono i podpisano.
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Cisownica, dnia 22 grudnia 1891.

Protokół
spisany na dniu 10 lipca 1892 r. w Cisownicy u Kozła Pawła, przełożonego

gminy

Obecni: Kozieł Paweł, przełożony gminy, Karaś Paweł, I radni, Kowala Paweł, 
wydziałowy, Żarłok Jan, wydziałowy.

Przedmiot: Kozieł Paweł, przełożony gminy, zawezwał na dzień dzisiejszy wszyst
kich członków zastępstwa gminnego, aby obradować i uchwałę powziąć względem 
następujących, na porządku dziennym będących przedmiotów:

1. Poprawa dróg gminnych, mająca być przeprowadzona do końca czerwca 
r.b., a dotąd jeszcze nie uskuteczniona.

2. Wypędzenie Pawła Bujoka do Ustronia przynależącego, a tutejszej gminy 
dla przestępstwa przeciw pewności posiadania.

3. Pokrycie stodoły szkolnej.
4. Reparatura brzegów i gaci przy Dytkuli, Kozła nr 60 i Kralówce.
5. Postępowanie względem Sztwiertni Pawła byłego przełożonego gminy, który 

do dziś nie wyrównał swojego długu tutejszej gminie, mającego już do 20 czerwca 
r.b. być oddany.

Przełożony gminy przedłożył ogłoszenie z dnia 18 maja 1892 wzywające tutej
szych gospodarzy, żeby do końca czerwca r.b. sprawili drogę im przeznaczoną (...?) 
zapocząwszy od Żarłoka, jako też drogę od folwarku przez gminę aż ku Szturcowi nr 
9 prowadzącą. Ponieważ jeszcze do dziś dnia bardzo mała liczba gospodarzy temu 
nakazowi zadość uczyniła, więc podawa tę rzecz do obrady i powzięcia jakiej uchwały.

Karaś Paweł stawia następujący wniosek: Ponieważ tymi dniami bardzo wiele 
i pilnej pracy czeka gospodarzy dla siannych żniw, więc nie można krótszego termi
nu do uskutecznienia poprawy dróg wystawić jak 14 dni. Jan Ożana podpiera wraz 
z innymi ten wniosek i dodawa, że trzeba uwiadomić tych gospodarzy, którzy jesz
cze mają nie sprawioną drogę o wyznaczonym czasie do tej czynności przez posła 
gminnego, za potwierdzeniem otrzymanego nakazu i uwiadomienia, że wszystkie 
do 24 lipca r.b. nie będące sprawione drogi zostają na koszta niedbalców do porząd
ku przyprowadzone. Tak wniosek Pawła Karasa jako i Jana Ożany został jednogło
śnie przyjęty.

Następnie podał przełożony gminy pod obradę sprawę tyczącą się Pawła Bujoka, 
przynależącego do Ustronia, który dla kradzieży kilkakrotnie został ukarany i także 
już raz szupem do Ustronia odesłanym. Kozieł Paweł stawia wniosek, żeby Pawłowi 
Bujokowi doręczono pisemne uwiadomienie o mającym być uchwalonym wypę
dzeniu jego z tutejszej gminy, wszyscy obecni okazywali wielkie oburzenie, co do 
postępowania Pawła Bujoka i uchwalili jednomyślnie wykazać Pawła Bujoka 
z gminy tutejszej pod zagrożeniem kary aresztu 24 godzin za każdym razem jak 
skoro by się w tutejszej gminie zjawił, o czem pisemnie się Bujoka Pawła uwiadomi. 
Od 20 lipca roku bieżącego nie wolno mu się w gminie Cisownicy zjawić, gdyżby 
za każdym razem po ukończonej karze aresztu został szupem z gminy wydalony.

12

155



13

Protokół
spisany na 23 października celem przekazania rozporządzenia z dnia 21 sierp

nia r.b., 1.15416 c.k. Starostwa w Bielsku zakazanych muzyk tańcowych przeciw 
Jana i Zuzanna Morys i Pawia Zabystrzana, którzy przy pobabie kopaniu ziem
niaków na dniu 20/10 r.b. muzykę z tańcem odprawiali.

Obecni: na zawołanie przełożonego gminy odstawili się: Karaś Paweł I radni, 
winowajcy: Morys Jan nr 16 i Paweł Zabystrzan nr 54 jako muzykant, który po 
ukończonej pobabie w domostwie przygrywał.

Na wniosek przełożonego gminy obkarał wyż. nadmienionych Morysa Jana 2 zł, 
a Pawła Zabystrzana 1 zł.

Za prośbą Jana Morysa i Pawła Zabystrzana, żeby kara zniżoną była udawali, że 
muzyka tylko do 10 wieczór, a że sami swoji komornicy z czeladzią się cieszyli, 
dlatego też żadne publiczne zebranie nie było i na wniosek Pawła Karasa, żeby kara 
zniżoną była według wyż. wymienionego uniewinnienia zustali Jan Morys 1 zł 40 
kr, a Zabystrzan Paweł jako muzykant 60 kr ukarani, które pieniądze na rzecz fundu
szu ubogich do dni ośmiu na ręce przełożonego mają być złożone.

Protokół ukończono i podpisano.

Cisownica, dnia 23 października 1892

Paul Zabystrzan Kozieł Paweł przeł. gminy
Jan Morys radni Paweł Karaś

14

Protokół
spisany 11 listopada 1892 w ewang. szkole w Cisownicy

Obecni: Niżej podpisani.
Przedmiot: Przełożony gminy Kozieł Paweł podał pod uchwałę, czy zapłatę za 

paszporty dla bydła przyjmą na rachunek gminy, albo czy ma każdy proszący 
o paszport dla bydła zapłacić za ten dokument i wiele można zań żądać?

Karaś Paweł stawia wniosek, żeby każdy kto żąda paszport zapłacił 10 kr za 
wystawienie tegoż przełożonemu gminy, który wniosek poparł Jerzy Gajdzica a przy 
odgłosowaniu wszyscy przyjęli tenże.

Niniejszy protokół spisany, ukończony po przeczytaniu.

Cisownica, dnia 11 listopada 1892.
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Kozieł Paweł 
Karaś Paweł 
Jerzy Gajdzica 
Paweł Sztwiertnia 
Paweł Kowala
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Protokoły Gminy Cisownica z lat 1930 -  1941, sygn. 1: Księga finansowa dochodów i 
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3. Landesgesetze fiir Schlesien. Band I. Oprać. J. Kasprzykiewicz, Cieszyn 1910, s. 71-82; 
A. Cienciała: Podręcznik dla gmin śląskich. Książka dla ludu, Cieszyn 1889, s. 1-320:0 . Balzer: 
Historia ustroju Austrii w zarysie, Lwów 1899, s. 546, 562.


