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Urząd burmistrza1 w prywatnym mieście 2 Rejowiec
w latach 1807-1815 i 1815-1869
(Kontynuacja z dnia 29.06.2009r. „Rejowiec- utrata prawa miejskiego.”)
Końcówka wieku XVIII i bez mała cały wiek XIX obfitował w różnego rodzaju zrywy narodowe.
Można doliczyć się ich aż siedmiu, a mianowicie w latach 1794, 1806, 1830/31, 1833, 1846, 1848 i
1863/64, w tym rzecz jasna dwa wielkie powstania narodowe 1830/31 i 1863/64.
Zwycięstwo Napoleona nad Prusami i zawarty z imperium Rosji (carem Aleksandrem I) traktat
przyczynił się do powstania z ziem byłego zaboru pruskiego Księstwa Warszawskiego.

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE 1807 - 1815

Herb Księstwa Warszawskiego 3
Czas trwania Księstwa Warszawskiego był bardzo krótki i bardzo niespokojny. Niewiele
zachowało się archiwaliów z tego okresu, które mówiłyby o działalności administracji lokalnej.
Poszukiwanie danych o Rejowcu było bardzo utrudnione i wymagało przestudiowania wielu innych
pośrednich materiałów, które w pewnym stopniu przybliżą wiedzę o miasteczku z tamtego okresu. Analiza
treści Konstytucji z 22 lipca 1807r. daje wyobrażenie o funkcjonowaniu samorządów na szczeblach
miasteczek, miasteczek prywatnych czy też sołectw.
W Konstytucji 4 Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807r. ogłoszonego po polsku
w pierwszym numerze Dziennika Praw (Księstwa Warszawskiego z 1807 r., t. I, s. II-XLVIII), czytamy:
Tytuł VII. O sejmikach i zgromadzeniach gminnych

Literatura: Niniejszy tekst w dużej części powstał min. po przeczytaniu i w oparciu o opracowanie dr Ireneusza
Sadurskiego „Burmistrzowie miast prywatnych województwa (guberni) lubelskiego w latach 1815-1867”
zamieszczonym w internecie isadurski.w.interia.pl/sadurskixixw/strona_glowna.htm
2
Prywatny status miast i miasteczek w guberni lubelskiej oprócz Rejowca miały 47 miejscowości takie jak:
Adampol, Baranów, Biskupiec, Biłgoraj, Bełżyce, Bychawa, Bożawola, Chodel, Czemierniki, Frampol, Firlej,
Łaszczów, Łęczna, Gorzków, Głusk, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Izbica, Jerczów, Józefów n/Wisłą,
Komarów, Kamionka, Krasnobród, Kurów, Końskowola, Kryłów, Kraśniczyn, Lubartów, Medliborzyce, Michów,
Markuszów, Opole, Piaski, Puchaczów, Prawno, Uchanie, Świerże, Skierbieszów, Siedliszcze, Tarnogóra,
Tyszowce, Wieniawa, Wojsławice, Wysokie, Wrzelowice, Zeźlinów.
3
Herb z grupy tzw. złożonych. Na, który składały się herby: po prawej Saksonii a po lewej Polski. Dlaczego Saksonii?
To proste gdyż w latach 1806–1815 królestwo saskie pozostawało w unii personalnej z Księstwem Warszawskim.
Król Saksonii Fryderyk August I był jednocześnie i Wielkim Księciem Warszawskim
1

Tekstem autentycznym Konstytucji Księstwa Warszawskiego był tekst w języku francuskim, podpisany
przez Napoleona 22 lipca 1807 r. w Dreźnie. Konstytucja w wersji oryginalnej ogłoszona została w
paryskim Moniteur z 2 sierpnia 1807 r., a następnie w Gazette de Varsovie z 19 i 21 sierpnia 1807 r.
Równocześnie pojawił się jej prywatny przekład w dziennikach polskich. Oficjalny przekład Konstytucji
ogłoszono w tomie I Dziennika Praw Księstwa Warszawskiego z zastrzeżeniem, że tekst francuski ma być
„szczególniej za prawidło uważany”.
4
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Art. 50 - Sejmiki, czyli zgromadzenia powiatowe, składają się z szlachty powiatu. Art. 51 - Zgromadzenia
gminne składają się z obywatelów właścicielów nieszlachty i innych obywatelów, mających prawo
wchodzenia do nich, jako się niżej powie. Art. 52 - Sejmiki i zgromadzenia gminne król zwołuje. Listy
zwołujące oznaczą miejsce, dzień, w którym się zgromadzić, czynności, do których przystąpić i czas, jak
długo trwać mają. Art. 53 - Nikt nie może być przypuszczonym do dawania głosu, kto nie ma 21 lat
skończonych, kto nie jest w zupełnem używaniu praw swoich albo nie jest usamowolnionym.
Usamowolnienie może odtąd następować w 21 roku skończonym, bez względu na wszelkie inne przeciwne
temu prawa i zwyczaje. Art. 54 - Każdy sejmik, czyli zgromadzenie powiatowe, mianuje posła i podaje
kandydatów do rad departamentowych i powiatowych tudzież do sądów pokoju. Art. 55 - Na sejmikach
prezyduje marszałek mianowany przez króla. Art. 56 - Sejmiki te rozłożone są na 10 oddziałów, każdy
oddział składa się z powiatów przedzielonych jednym lub kilku powiatami. Dwa oddziały nie mogą być w
jednym, że czasie zwołane. Art. 57 - Deputowanych z gmin wybierają zgromadzenia gminne. Podają także
podwójną listę kandydatów do rad municypalnych. Art. 58 - Mają prawo głosowania na zgromadzeniach
gminnych: - każdy obywatel właściciel nieszlachcic; - każdy rękodzielnik i przełożony nad czeladzią
warsztatową, każdy kupiec mający własny swój zapas w sklepie lub magazynie, wartości 10.000 złotych
polskich, - wszyscy plebani i wikariusze; - każdy artysta i obywatel znakomity z talentów, wiadomości lub
z przysług uczynionych bądź handlowi, bądź kunsztom; - każdy podoficer i żołnierz, który będąc ranny lub
odbywszy kilka kampanji otrzymał uwolnienie od służby; - każdy podoficer i żołnierz czynnie w służbie
będący, który za dobre sprawowanie się otrzymał ozdobę honorową; - oficerowie wszelkiego stopnia.
Rzeczeni oficerowie, podoficerowie i żołnierze w rzeczywistej czynnie zostający służbie, którzy by byli na
załodze w mieście, gdzie się zgromadzenie gminne odbywa, nie będą mogli używać w tym tylko
przypadku prawa dozwolonego niniejszym artykułem. Art. 59 - Listę głosujących właścicielów ułoży
municypalność, a zaświadczą ją poborcy podatków. Listę plebanów i wikariuszów ułoży prefekt, podpisze
minister wewnętrzny. Listę oficerów, podoficerów i żołnierzy, wyrażonych w powyższym artykule, ułoży
prefekt, a podpisze minister wojny. Listę rękodzielników i przełożonych. nad czeladzią warsztatową
tudzież kupców mających swój własny zapas w sklepie, magazyn lub fabrykę, wynoszące 10.000 zł. pol., i
listę obywatelów znakomitych talentami, wiadomościami i przysługami uczynionymi bądź
umiejętnościom, kunsztom bądź handlowi ułoży prefekt, a zatwierdzi corocznie senat. Obywatele
znajdujący się w ostatnim z wyż rzeczonych przypadków mogą podawać prosto do senatu prośby swoje z
dowodami wspierającymi ich żądania. Art. 60 - Senat w każdym przypadku, gdzieby miał powód do
mniemania, iż się w ułożenie list wcisnęło, jakie nadużycie, może nakazać ułożenie innych. Art. 61 Zgromadzenia gminne nie mogą być zwołane w jednym, że czasie w całym powiecie, lecz będzie zawsze
ośmiodniowa przerwa między zebraniem się każdego z nich, wyjąwszy jednak zgromadzenia miasta
Warszawy, które mogą być w jednym, że czasie po dwa tylko razem zwołane. Art. 62 - Na
zgromadzeniach gminnych prezyduje obywatel mianowany od króla. Art. 63 - Żadne roztrząsanie
jakiejkolwiek bądź natury, żadne uchwalanie próśb lub przełożeń nie będzie miało miejsca na sejmikach i
zgromadzeniach gminnych. Trudnić się tylko powinno wyborem bądź deputowanych, bądź kandydatów,
których liczba, jak się rzekło wyżej, poprzedniczo jest oznaczona przez listy okólne zwołujące.
Tytuł VIII. Podział kraju i administracja
Art. 64 - Kraj zostaje podzielony na sześć departamentów. Art. 65 - Administracja każdego departamentu
jest przy prefekcie. W każdym departamencie jest rada interesów spornych składająca się najmniej z 3
członków, a najwięcej z 5 i ogólna rada departamentowa składająca się najmniej z 16 członków, a
najwięcej z 24. Art. 66 - Administracja w powiatach będzie przy podprefektach. W każdym powiecie jest
rada powiatowa składająca się najmniej z 9 członków, a najwięcej z 12. Art. 67 - W każdej
municypalności administracja będzie przy burmistrzu, czyli prezydencie. Będzie w każdej municypalności
rada municypalna składająca się z 10 członków, gdzie jest 2 500 mieszkańców lub mniej; z 20, gdzie jest 5
000 mieszkańców lub mniej; z 30 w miastach, gdzie ludność przechodzi 5 000 mieszkańców. Art. 68 Prefektów, radców prefektur, podprefektów i burmistrzów mianuje król bez poprzedzającego sobie
przedstawienia. Członki rad departamentowych i rad powiatowych mianuje król z podwójnej listy
kandydatów podanej sobie od sejmików powiatowych. Odnawiają się przez połowę, co lat dwa. Członki
rad municypalnych mianuje król z podwójnej listy kandydatów, podanych od zgromadzeń gminnych.
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Odnawiają się przez połowę, co lat dwa. Rady departamentowe, powiatowe i municypalne mianują
prezydenta pośród siebie wybranego. Napoleon, cesarz Francuzów, król włoski, protektor Konfederacji
Reńskiej, potwierdziliśmy i potwierdzamy powyższą Ustawę Konstytucyjną podana nam w skutku 5
artykułu traktatu zawartego w Tylży, a którą my uważamy za zdolną dopełnić nasze obowiązanie
względem ludów Warszawy i Wielkiej Polski, godząc oraz ich swobody i przywileje ze spokojnością
państw ościennych.
Działo się w pałacu królewskim w Dreźnie, dnia 22 lipca 1807 r. Napoleon
Na rozkaz Cesarza Minister Sekretarz Stanu Hugo B. Maret
Najniższą jednostką w administracji Księstwa miała być wg proponowanej konstytucji
municypalność 5, zarządzana przez burmistrza lub prezydenta. W innych miastach, miasteczkach i we
wszystkich wsiach Księstwa Warszawskiego wprowadzono nieuregulowaną do końca w konstytucji, że
każde miasto lub wieś stanowiło oddzielną gminę. Administracja w mieście należała do burmistrza.
Burmistrz ponadto do pomocy miał honorowych ławników. Organem samorządowym była rada miasta
składająca się z radnych. Władza administracyjna w gminie wiejskiej należała do wójta, który mógł
sprawować swój urząd w odniesieniu do jednej lub kilku wsi (gmin) w tym ostatnim przypadku
ustanawiając dla każdej gminy swojego zastępcę – sołtysa. Na uwagę zasługuje fakt, ze odpowiednie
przepisy zalecały powierzenie stanowisk wójtowskich panom wsi, co miało zabezpieczyć interesy
właścicieli. Formalnie wójt podlegał prefektowi, ale za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia, więc
faktycznie wójt realizował swoje funkcje wyłącznie we własnym interesie -gminy-każde miasto i wieś
stanowiły osobną gminę-wg dekretu z 1809 r.- w mieście administracja należała do burmistrza,
mianowanego przez króla, któremu pomagali honorowi ławnicy, mianowani przez podprefekta. Organem
samorządowym była rada miejska – 3 do 10 radców.
- Gminy wiejskie /dekret z 1809 r. uznawał wszystkie wsie za gminy wiejskie/. Władzę sprawował wójt, a
jeżeli sprawował swój urząd na kilku wsiach to w każdej mianował sołtysa. Stanowiska wójtowskie
powierzano panom wsi. Wójt nie pobierał żadnego wynagrodzenia.
- Rady miejskie funkcjonowały w miastach mniejszych i miasteczkach.
Skład: od 3 do 10 radców przedstawianych przez zebranie właścicieli nieruchomości miejskich
(posesjonatów, posiadaczy miejskich). Na czele rady stał burmistrz - zarządzał miastem, podporządkowany
prefektowi lub podprefektowi.
Kompetencje: analogicznie do rad municypalnych, ale faktycznie bardziej ograniczone, (np.
bez prawa układania budżetu). Rady w małych miasteczkach podlegały podprefektowi, właścicielowi
miasta, często w ogóle nie były zwoływane, a urzędu burmistrza nie utrzymywano ze względów
oszczędnościowych. Na koszta nakładano podatki lokalne, zwane „składką miejscową". Wykonawcą
uchwał był urzędnik rządowy, burmistrz czy wójt.
Po klęsce Napoleona z części ziem byłego Księstwa Warszawskiego utworzone zostało na
Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. Królestwo Polskie.

KRÓLESTWO POLSKIE
Okres 1815 – 1869 6

Za municypalności uznane zostały Warszawa, Poznań, Toruń i Kalisz a później również Kraków, Lublin i
Sandomierz. W miastach tych powołani zostali prezydencji municypalni (mianowani przez króla podlegali
prefektom), którzy sprawowali swą funkcje przy pomocy zawodowych ławników oraz intendentów policji.
Organami samorządowymi w tych miastach były natomiast rady municypalne. Organem wykonawczym rad był
prezydent municypalny.
6
Do ogłoszenia ukazu o utracie prawa miejskiego.
5

Copyright © 2011 Zdzisław Kalinowski

Godło Królestwa Polskiego 7

Godła Królestwa Polskiego 8

Aleksander I Romanow
Król Polski (1815 – 1825)

Mikołaj I Pawłowicz Romanow
Król Królestwa Polskiego (1.12.1825 – 25. 01.1831)

Organizacja administracji w Konstytucjach Królestwa Polskiego.
W Konstytucji Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815 roku podpisanej przez cara
nawiązano w podziale administracyjnym do tradycji Rzeczypospolitej. Zamiast dotychczasowych
francuskich departamentów, jakie istniały w Księstwie Warszawskim 9, powołano województwa.
Zwraca uwagę herb z Orłem Białym(na tarczy wzoru francuskiego) umieszczonym na piersi orła Cesarstwa
Rosyjskiego.
8
Po roku 1869 ostatecznie zaprzestano używania pierwotnego Godla Królestwa Polskiego i zastąpiono go rosyjskim.
Orzeł Biały został umieszczony na skrzydle dwugłowego carskiego orła w śród innych herbów, takich jak: Kazania,
Astrachania, Syberii, Krymu, Finlandii. Później dodano jeszcze Gruzji i połączonych herbów: ( księstwa
kijowskiego, włodzimierskiego, nowogródzkiego)
7
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W Rozdziale V –„ O administracji wojewódzkiej” - stanowiono:
Art.83 - W każdym województwie będzie komisja wojewódzka złożona z prezesów i komisarzy dla
wykonania rozkazów komisji rządowych, podług osobnego urządzenia. Innymi słowy artykuł 83
Konstytucji stwierdzał, że w każdym województwie najwyższą władzą będzie Komisja Wojewódzka. Była
to władza kolegialna z prezesem i komisarzami stojącymi na czele wydziałów. Zadaniem Komisji było
wykonywanie poleceń rządowych. Komisjom wojewódzkim podlegali Komisarze obwodowi.
Art.84 - W miastach będą urzędy municypalne, w każdej gminie zaś będzie wójt dla wykonywania
rozkazów rządowych, jako ostatnie ogniwo administracji krajowej. Wyjątek stanowiły urzędy municypalne
większych miast wojewódzkich min.- Warszawy, Lublina, Kalisza, Sandomierza na czele, których stał
prezydent, który podlegał bezpośrednio komisji wojewódzkiej do 1837 roku 10,
a następnie Rządowi Gubernialnemu 11.
Administracja lokalna.
Konstytucja Królestwa Polskiego przywróciła tradycyjny podział kraju na województwa, (których
wydzielono 8: krakowskie z siedzibą w Miechowie, a następnie w Kielcach). Każde województwo
podzielone zostało z kolei na od 4 do 7 obwodów (w łącznej liczbie 39). Dawny podział na powiaty miał
od tej pory jedynie znaczenie pomocnicze, pełniąc funkcje okręgów wyborczych i sądowych.
Władzą administracji ogólnej były komisje wojewódzkie w każdym z województw, urzędy
municypalne w miastach zaś wójtowie w gminach. Działalność komisji oparta została na zasadzie
kolegialności, wszystkie decyzje zapadały większością głosów. W strukturze wewnętrznej komisji
zastosowano podział resortowy dzieląc je na poszczególne wydziały. Na czele komisji stał prezes komisji
wojewódzkiej pełniąc funkcje koordynatora jej prac, przy pomocy podległych sobie komisarzy
zawiadujących poszczególnymi wydziałami.
W skład komisji wchodzili poza zwykłymi komisarzami również komisarze obwodowi, którzy, na
co dzień delegowani byli do komisji obwodowych by tam realizować te same zadania, co ich wydziały na
szczeblu wojewódzkim jednakże jednoosobowo.
Miasta i gminy wiejskie
Początkowo administracje miejską na terenach Królestwa Polskiego nadal sprawowana była przez
Księstwo Warszawskie (fr.Duché de Varsovie) – Zostało stworzone przez Napoleona I w 1807r.Istniało w latach
1807 – 1815. Formalnie niepodległe, w rzeczywistości podporządkowane Francji. Było namiastką państwa
polskiego.
10 Po upadku powstania listopadowego w 1831roku i wojnie polsko-rosyjskiej car Mikołaj I (Mikołaj I Pawłowicz z
dynastii Romanowów (ur. 6 lipca 1796r. zm. 2 marca 1855r.). Car Rosji od 26 grudnia 1825r. i król Polski.
Koronowany na króla Polski 24 maja 1829r. , zdetronizowany przez polski Sejm w 1831r. Przylgnęła do niego
nazwa „ Mikołaj I Pałkin” ) zaczął likwidować od 1837roku autonomię Królestwa. Celem było włączenie Królestwa
do Rosji. Nastąpiła zmiana nazewnictwa administracyjnego. Przemianowano województwa na gubernie, obwody na
powiaty. W wyniku nowych zmian Rejowiec ponownie przeszedł do powiatu chełmskiego. Nastąpiła też zmiana
nazw urzędów.
11
Gubernia lubelska powstała w 1837 roku w zasięgu obszarowym porównywanym do województwa. Obwody
zostały przemianowane na powiaty. W skład guberni lubelskiej początkowo wchodziło 10 powiatów: biłgorajski,
chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, lubartowski, lubelski, puławski ( od 1842 nowo-aleksandryjski),
tomaszowski i zamojski. W wyniku reformy administracyjnej z 1844 roku połączono gubernię lubelską z podlaską(
siedlecką). Po upadku powstania styczniowego zaborcy wprowadzają wiele restrykcyjnych zarządzeń. Na mocy
ukazu carskiego z 1864 roku dokonano uwłaszczenia chłopów, co w konsekwencji przyniosło wielkie zmiany na
polskiej wsi. Dotychczasowe obszary dworskie lub rządowe zostały w dużej części rozparcelowane pomiędzy
użytkujących je polskich chłopów jak i kolonistów niemieckich. Część folwarków pozostała w rękach szlachty i
rządu. Niezwykle ważnym wydarzeniem było utworzenie tzw. samorządowych gmin wiejskich. Rejowiec w 1865
rok liczył 1315 mieszkańców. Upadku powstania styczniowego przyczynił się do kolejnej wzmożonej rusyfikacji.
Komitet Urzędujący do Spraw Królestwa Polskiego sprawował rzeczywistą władzę rosyjskiego zaborcy.
Zlikwidowano odrębność administracyjną kraju. Rusyfikowano administrację, ale proces przebiegał powoli gdyż
zaborca nie dysponował w pełni odpowiednio wykwalifikowanymi urzędnikami rosyjskimi.
9
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prezydentów municypalnych i rady municypalne w największych miastach oraz przez burmistrzów i rady
miejskie w pozostałych. Małe miasteczka zwykle prywatne zarządzane były przez wójtów. W 1816 r.
postanowieniem namiestnika wprowadzono w miastach nową strukturę organizacyjną. Władzę przejęła
tzw. zwierzchność miejsca złożona z prezydenta municypalności lub burmistrza oraz ławników. W 1818
termin zwierzchność miejska zastąpiono określeniem urząd municypalny. W miastach wojewódzkich
urząd municypalny złożony był z prezydenta i radnych, w pozostałych miastach z burmistrza i ławników.
Zgodnie z zasadą kolegialność prezydent podejmował decyzje wspólnie z radnymi, burmistrz wspólnie z
ławnikami.
Zwierzchniość wiejską stanowił wójt gminy. Istotnym jest, że właściciele wsi byli wójtami z mocy
prawa, dzięki czemu nie musieli np. składać egzaminów wymaganych do sprawowania urzędów. Wsie
podległe jednemu wójtowi stanowiły gminę wiejską. Pomocnikami wójtów byli sołtysi, których wójt mógł
mianować w każdej z podległych sobie wsi.
Namiestnik Królestwa w dniu 16.01.1816r. stworzył nową jednostkę podziału administracyjnego w
obrębie województw, mianowicie obwód, który obejmował od jednego do trzech powiatów. Królestwo
podzielono na osiem województw. Pokrywały się one z dotychczasowymi powiatami o tej samej nazwie w
tym, że Rejon Chełmski w 1816 roku wcielony został do Obwodu Krasnostawskiego województwa
lubelskiego.
W rozporządzeniu namiestnika Królestwa Polskiego z 3 II 1816 roku Artykuł 69 stanowił o
organizacji władz miejskich, podobnie jak to miało miejsce w Księstwie Warszawskim. Na czele stał
burmistrz z mianowanymi przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych, na wniosek Komisji
Województwa Lubelskiego ławnikami. Ławników mogło być od dwóch do czterech. Na mocy tegoż
postanowienia pełnić mieli oni obowiązki kasjerów i sekretarzy miejskich. W praktyce w miastach
prywatnych w województwie lubelskim w wielu przypadkach nie miało to zastosowania. Ławnicy z
powodu braku odpowiednich funduszy pełnili swoje funkcje honorowo.
W zakresie administracji terenowej utrzymano czasowo dawny podział na województwa, obwody,
powiaty i gminy. W 1837 r. województwa przemianowano na gubernie. Zmiany administracyjne w 1842
roku w Królestwie Polskim spowodowały, że po zniesieniu komisarzy obwodowych burmistrz podlegał
naczelnikowi powiatu. W konsekwencji przemianowano obwody na powiaty, powiaty zaś na okręgi. W
konsekwencji gubernatorzy i rządy gubernialne zastąpili prezesów i komisje wojewódzkie, a naczelnicy
powiatowi – komisarzy obwodowych. W miastach dotychczasowe urzędy municypalne przemianowano
na magistraty pozbawiając ich całkowicie cech samodzielności. Dostosowawcze zmiany wprowadzono
również w gminach wiejskich. Żadnym zmianom przez cały omawiany okres nie uległ urząd burmistrza.
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Kryteria wyboru burmistrza.
Warunki, jakie musiała spełnić osoba, aby mogła zostać urzędnikiem: mieć odpowiednie
wykształcenie i złożyć stosowny do obejmowanego stanowiska egzamin przed komisją wojewódzką.
System egzaminów obowiązywał nieprzerwanie do 1859 roku i dotyczył wszystkich urzędników. Rada
powinna w zasadzie wybierać jednego z trzech zgłoszonych kandydatów powinna mieć na uwadze
odpowiedzialność przed własnym sumieniem, przed wyborcami. W praktyce jednak nie było to
respektowane.
Angażowanie burmistrzów na stanowiska administracyjne w miastach prywatnych należało
do obowiązków właścicieli, czyli dziedziców oraz władz wojewódzkich, reprezentowanych przez Komisję
Wojewódzką z prezesem na czele. W procesie angażowania burmistrza należy wyróżnić kilka etapów. W
chwili zaistnienia wakansu fakt ten podawano do publicznej wiadomości w danym mieście. Osoby
zainteresowane objęciem tej posady przysyłały podanie do właściciela miasta z prośbą o zatrudnienie na
stanowisku burmistrza. Gdy zgłosiło się kilku kandydatów dziedzic wybierał spośród nich osobę, której
pragnął powierzyć ten urząd. Chętnie widziane były osoby z przeszłością urzędniczą. Dziedzice w zamian
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za deklarowane składki rościli sobie pretensje do wpływu na obsadzenie urzędu burmistrza. Prawo
zgłaszania kandydatów na stanowisko burmistrza posiadali mieszkańcy miasta. Praktyka ta jednak, nie
zawsze była stosowana. Prawo zgłaszania kandydatów przysługiwało także władzom wojewódzkim, ale
tylko w tym wypadku, gdy dziedzic nie dotrzymał ustanowionego dwumiesięcznego terminu w czasie,
którego nie zgłosił kandydatów na burmistrza. W takiej sytuacji władze wojewódzkie mianowały
burmistrza z pominięciem właściciela miasta. Kandydaci starający się o posadę burmistrza różnymi
drogami szukali protekcji.
Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami formalnymi, dokumenty12 osoby proponowanej na
stanowisko burmistrza, właściciel miasta przesyłał do Komisji Województwa Lubelskiego.
Komisja Wojewódzka po zapoznaniu się z dokumentacją kandydata przesyłała papiery do
zatwierdzenia władzom Królestwa Polskiego. Artykuł 41 13 konstytucji z 27 XI 1815 roku zastrzegał na
rzecz panującego prawo mianowania wszystkich urzędników administracyjnych. Dekret z 3 V 1816 roku
upoważniał tymczasowo namiestnika do mianowania na wakujące urzędy administracyjne osób
umieszczanych na listach kandydatów, odpowiadających wymaganym prawnie warunkom. Statut
organiczny 14 ogłoszony 26 II 1832 roku przelewał prawo nominacji urzędników na namiestnika Królestwa
Iwana Paskiewicza i Radę Administracyjną. W przypadku śmierci, choroby lub nieobecności namiestnika
Królestwa władza namiestnika przechodziła czasowo na "starszego z członków Rady Administracyjnej",
Uprawnienia władz wojewódzkich w związku ze stanem wojennym w 1833 roku zostały ograniczone do
minimum, a wszelkie decyzje po 1831 roku znalazły się w gestii Naczelnika Wojennego województwa
lubelskiego gen. J. Hurko, Faktycznie w ciągu kilku lat po powstaniu listopadowym decyzje te zależały
wyłącznie od niego, Po 1842 roku kompetencje dawnych komisji wojewódzkich znalazły się w gestii rządu
gubernialnego.
Przy mianowaniu burmistrza władze żądały wykonania następujących czynności:
- Złożenie przysięgi na wierność służby i złożenie podpisu pod jej rotą.
- Złożenie deklaracji stwierdzającej, że ubiegający się na urząd nie należy, ani nie będzie należeć,
do żadnych towarzystw tajnych.
- Sporządzenie protokołu „instalacji", czyli wprowadzenia na urząd osoby, z określeniem na piśmie
zakresu obowiązków urzędowych kandydata.

Były to: metryka urodzenia i chrztu, świadectwo ukończenia szkół lub patent wojskowy, w którym były
informacje dotyczące wykształcenia, czasem też zaświadczenie o posiadanym majątku, a niekiedy i dyplomy
szlacheckie potwierdzające pochodzenie szlacheckie Dołączane było czasami zaświadczenie o egzaminie
administracyjnym oraz dokument stwierdzający, że dana osoba jest mieszkańcem Królestwa Polskiego. Jednym z
ostatnich załączników było świadectwo sądu poprawczego. Po urzędowym zniesieniu wolnomularstwa w Królestwie
Polskim po 1821 roku, władze żądały jeszcze pisemnej deklaracji o nienależeniu do tajnych towarzystw, także i w
przyszłości, po 1831 roku również oświadczenie o nie uczestniczeniu w „buncie".
13
Art. 41-Król mianuje senatorów, ministrów, radców stanu, referendarzy, prezesów komisji wojewódzkich,
prezesów i sędziów różnych sądownictw, do nominacji królewskiej zachowanych, agentów dyplomatycznych i
handlowych tudzież wszystkich innych urzędników administracyjnych bądź przez siebie bezpośrednio, bądź przez
upoważnione do tego od siebie władze.
14
Statut organiczny został ogłoszony przez cara Mikołaja I w 1832r., jako legalna zmiana konstytucji. Wbrew
postanowieniom kongresu w Wiedniu. Car zapoczątkował likwidację odrębności ustrojowych Królestwa. Na miejsce
unii statut inkorporował KP do Cesarstwa Rosyjskiego, jako jego prowincję. Statut zakładał istnienie instytucji ,,zgromadzenia stanów prowincjonalnych”, instytucji, która miała radzić nad rządowymi projektami – nie
urzeczywistniono jednak tego zapisu. Nie utrzymano sejmików ziemskich i zgromadzeń gminnych. W życie nie
wszedł również zapowiedziany samorząd miejski i wiejski. Car przyrzekł zachowanie wolności wyznaniowych i
swobody przenoszenia się, nietykalności osobistej w nawiązaniu do konstytucji z 1815 roku, prawa własności z
wyłomem w postaci wprowadzenia kary konfiskaty majątku za najcięższe przestępstwa stanu. Przepisy nie weszły w
życie – zaprzeczeniem był wprowadzony w 1833 r. stan wyjątkowy – później stan wojenny.
12

Copyright © 2011 Zdzisław Kalinowski

PRZYSIĘGA 15.
„Ja niżej wymieniony, przyrzekam i przysięgam Bogu Wszechmogącemu na Świętą jego
Ewangelię, że chcę i powinienem JEGO CESARSKIEJ MOŚCI, mojemu prawdziwemu i
przyrodzonemu NAJMIŁOŚCIWSZEMU WIELKIEMU PANU CESARZOWI ALEKSANDROWI
MIKOŁAJEWICZOWI, Samowładcy Wszech Rossyj, Królowi Polskiemu i JEGO CESARSKIEJ
MOŚCI Następcy Tronu Wszechrosyjskiego JEGO CESARSKIEJ WYSOKOŚCI
CESARZOWICZOWI i Wielkiemu Księciu MIKOŁAJOWI ALEKSANDROWICZOWI, wiernie i
nieobłudnie służyć, i we wszystkim być posłusznym, nie szczędząc życia mego do ostatniej kropli krwi, i
wszystkie do WYSOKIEGO JEGO CESARSKIEJ MOŚCI Samowładztwa, potęgi i władzy należące
prawa i prerogatywy, postanowione i w przyszłości postanowić się mające, podług najściślejszego pojęcia,
mocy i możliwości przestrzegać i bronić, a nadto wszelką miarą starać się popierać wszystko, co tylko
JEGO CESARSKIEJ MOŚCI wiernej służby i dobra Państwa we wszystkich wypadkach dotyczyć może;
o uszczerbku zaś dobra JEGO CESARSKIEJ MOŚCI, szkodzie i stracie, skoro się o tem dowiem
nietylko wcześnie oznajmiać, lecz oraz wszelkiemi środkami odwracać i nie dopuszczać starać się, i każdą
powierzoną tajemnicę ściśle zachowywać będę, a poruczony i włożony na mnie urząd, tak według
niniejszej (ogólnej, jako i szczególnej) przepisanej i od czasu do czasu w JEGO CESARSKIEJ MOŚCI
Imieniu przez przełożonych nademną zwierzchników, postanawianych instrukcyj, regulaminów i Ukazów,
należycie podług sumienia mego sprawować, a dla własnej korzyści, pokrewieństwa, przyjaźni i
nienawiści, przeciw obowiązkowi swemu i przysiędze nie postępować, a tak się zachowywać i postępować,
jak wiernemu JEGO CESARSKIEJ MOŚCI poddanemu przystoi i należy; a jako ja przed Bogiem i
strasznym Jego Sądem z tego zawsze zdać sprawę mogę, tak mi Panie Boże na duszy i na ciele dopomóż.
Na dokończenie tej mojej przysięgi, całuję słowa i krzyż Zbawiciela mego. Amen.”
Tak Przysiągłem (Podpis składającego przysięgę i podpisy urzędników będących w czasie uroczystości.)

Burmistrzowie magistratu Rejowiec.
W dokumentacji wytworzonej przez magistrat rejowiecki w XIX wieku do utraty prawa
miejskiego widnieją min. takie nazwiska jak:

Pantaleon Artemowicz 16
Józef Kossowski 17
Franciszek Dembiński 18

Rota przysięgi z1855 r.( Treść i pisownia zgodna z oryginałem) zazwyczaj była drukowana w wersji dwujęzycznej
(rosyjskiej i polskiej) na specjalnym formularzu. Protokół powinien zawierać też informację o wykonanej
przysiędze, po podpisaniu, której kandydat obejmował stanowisko burmistrza w mieście prywatnym. Ostatnią
formalnością, której musiał dokonać, było wpłacenie kaucji do kasy miejskiej. Nie zawsze jednak postulat ten był
przestrzegany rygorystycznie. Dopiero po spełnieniu wymaganych formalności powstawał stosunek prawny między
burmistrzem-właścicielem miasta i państwem, poprzez nominację sporządzoną na specjalnym dokumencie z jednej
strony, i przez przyjęcie urzędu z drugiej strony. Od tego momentu urząd burmistrza miał charakter urzędowy i
publiczny, stając się tym samym przedstawicielem władzy i państwa w mieście.
16
Marian Janusz Kawałko - Materiały z konferencji popularno-naukowej projektu: „Mikołaj Rej – wspólne
dziedzictwo Polski i Ukrainy” (str.29), (…) „ 7 marca 1811r Fryderyk August mianuje Pantaleona Artemowicza
burmistrzem Rejowca. Ówczesny dziedzic Rejowca hr Tomasz Łubieński nie akceptuje tej decyzji i odmawia
utrzymania urzędnika. W dalszym ciągu funkcję przewodniczącego gminy w Rejowcu pełni powołany w 1809r. –
wójt”. Realnie obejmuje urząd burmistrza od 1 stycznia 1822r.( „ w dalszym ciągu uważany za osobę obcą nadaną
przez władzę”(str.30).
Ugiął się dopiero po zapowiedzi poważnych sankcji grożących Rejowcowi. Atemowicz rozpoczął urzędowanie od 1
stycznia 1822r. Pomiędzy rokiem 1809 a 1822 funkcję sprawował powołany przez Łubieńskiego wójt.(Pieczęć z
herbem Rejowca.) sygnatura akt 35/115/0/1.6/661 [ AO ex aktor kons, w Rejowcu]
17
od 1832r. sygnatura akt 3/115/0/1.6/1185
15

od 9 V 1849 do 20 V 1860 roku. W roku 1852 wpłynęła skarga mieszczan rejowieckich do Cywilnego Rządu Gubernialnego
o przywłaszczenie pieniędzy z kasy miejskiej. Ireneusz Sadurski – „Burmistrzowie miast prywatnych województwa
18

(guberni) lubelskiego w latach 1815-1867” (…) „Znany nam jest wypadek egzekucji burmistrza dokonany na osobie
Franciszka Dembińskiego, burmistrza Rejowca”
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Ferdynand Hirner 19
Leon Kisielewski s. Mikołaja 20
Materiały o obsadzie urzędu burmistrza w Rejowcu w latach 1815-1867 występują w następujących
źródłach rękopiśmiennych Archiwum Państwowym w Lublinie 21: Komisja Województwa Lubelskiego
(1816 – 1837) – akta osobowe, Rząd Gubernialny Lubelski (1837 – 1915). – akta osobowe, Gubernia
Chełmska (1913 – 1915) – akta osobowe, Kwerenda "Dzienniki Urzędowe Województwa Lubelskiego "
(ukazującego się od roku 1815 roku), organie Komisji Wojewódzkiej, Kwerenda w zespole Komisji
Rządowej Spraw Wewnętrznych, znajdującym się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.
(Akta miast Królestwa Polskiego od 1816 roku.)
Zakres obowiązków służbowych burmistrzów w Królestwie Polskim miast prywatnych był bardzo
rozległy, dotyczył trzech dziedzin:
a) Administracyjnej -czuwanie nad własnością miejską, przedstawianie budżetów (etatu)
miasta do zatwierdzenia ( i skarbowa), prowadzenie corocznych spisów i ewidencji ludności, zbiorów
bydła i tym podobnych. Dokonywanie rozkładu i poboru podatków państwowych. Dozorowanie robót
publicznych, rozkład ciężarów miejskich w gminie na utrzymanie w należytym porządku dróg i mostów
oraz „narzędzi ogniowych". Do zakresu jego obowiązków należało również przeprowadzenie poboru
7/19 maja 1862 roku .Warszawa. Dyrektor Główny Prezydujący w Komissyi Rządowej Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego „ Naczelnik Wojenny Okręgu Lubelskiego donosił Władzy Wyższej, że z okoliczności
zdjęcia oznak rewolucyjnych z krzyża powieszonego przy kościele w mieście Rejowicach, pomiędzy miejscowym
proboszczem X Lebedyńskim i Burmistrzem Hirnerem powstały najprzód nieporozumienia a następnie wzajemne
skargi o obrazę pierwszego jego charakterze kapłańskim i religii a drugiego w jego urzędzie. Z tego powodu
wprowadzone było na miejscu śledztwo, z którego okazało się, że burmistrz Hirner, otrzymawszy polecenie względem
zdjęcia z krzyżów napisów i ozdób rewolucyjnych wziął kilku ludzi w celu zniszczenia takiegoż napisu na rzeczonym
krzyżu stojącym około kościoła, lecz spotkany przez nich ksiądz odwiódł namową mieszkańców od zdjęcia napisów
grożąc im karą Boską za podobne świętokradztwo, że wówczas burmistrz odniósł się do naczelnika powiatu z
zapytaniem jak ma postąpić i otrzymawszy polecenie wykonania rozporządzenia Rządu powtórnie o godzinie 6-tej
rano przyszedł z ludźmi do i zniszczyć napisów, że w tym czasie według objaśnienia burmistrza, ksiądz wyszedłszy z
kościoła w którym oprócz służby kościelnej nie było, pozwolił sobie obrazić burmistrza jako odstępie i …. . Ksiądz
Lebedyński zaś skarżył się, że burmistrz Hirner przyszedł do krzyża z ludźmi o godzinie 10-tej gdy w kościele
odprawiało się nabożeństwo i przy modlących się zdejmował napis skutkiem czego lud płakał, a gdy ksiądz wyszedł
w pontyfikalnych szatach Hirner lżył go słownie. Zapytanie w tym względzie ludzi, którzy zdejmowali z krzyża
rewolucyjne ozdoby i napisy w zupełności potwierdzili zeznanie burmistrza, skargę zaś księdza odparli. J.W-go p.o.
Naczelnika Królestwa znajdując, że w sprawie tej okazało się jawne sprzeczności księdza Lebedyńskiego zawieszania
na krzyżu ozdób i napisów rewolucyjnych, że przy śledztwie złożył kłamliwe zeznanie i niesłusznie oskarżył
burmistrza reskryptem z dnia 29 kwiecień/11 maj r.b. Nr. 1997 polecił, aby ksiądz Lebedyński przeniesiony był do
innej parafii dla usunięcia powodów do zetknięcia jego z burmistrzem i aby urządzony został nad nim dozór, jeżeli
zaś napotka się przeszkoda do takowego przeniesienia, w takim razie ma być doniesienie i temu JW.-ci p.o.
Naczelnika, dla ukarania X Lebedyńskiego za poniesione postępki. Komunikuję niniejszym JW.-ci Panu powyższe
polecenie, mam zaszczyt prosić Go, abyś zawiadomić mnie raczył czy i do jakiej parafii X Lebedyński będzie mógł
być przeniesiony a niezależnie od tego urządził nad postępowaniem jego ze swej strony dozór. Radca Tajny”.
Działalność burmistrza Ferdynanda Hirnera w bardzo złym świetle stawiała nie tylko jego samego, ale i właściciela
prywatnego miasta Rejowca księcia Floriana Adama Woronieckiego. Bez jego przyzwolenia nic się nie mogło dziać.
Właściciel miał duży wpływ na obsadę stanowisk samorządowych w swoim mieście. Woroniecki, jako kolator
świątyni parafialnej nic nie zrobił, aby uchronić kapłana przed utratą wcześniej przyznanego mu beneficjum. Być
może książę miał problem moralny w decydującym momencie dla dalszych losów zniewolonej Polski, po której
stronie stanąć: wolnego kraju od zaborcy czy być lojalnym poddanym cesarstwa rosyjskiego. Opisane wydarzenie z
7/19 maja 1862 roku w pośredni sposób zaświadcza o świadomości patriotycznej mieszkańców, którzy w niedługim
czasie, w znaczący sposób poparli powstanie styczniowe, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Po wybuch działań
powstańczych ucieka z Rejowca, zapadł się jakby pod ziemię.
20
(1868) 35/116/0/3/124
21
Lata 1815 – 1824 – brak informacji źródłowych o obsadzie stanowiska
Lata 1824 – 1861 i 1862 – 1867 materiały o obsadzie stanowiska przez burmistrza
Rok 1862 – urząd nieobsadzony przez burmistrza (Za zaangażowanie w powstaniu i represjami ze strony Rosjan.)
19
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rekruta, organizowanie kwaterunku dla wojska oraz wydawanie zaświadczeń i paszportów. Często też
burmistrz w miasteczkach prywatnych pełnił jeszcze funkcję wójta okolicznej gminy, sekretarza rady
opiekuńczej i ekonoma szpitala. Spotykamy, i to wcale nie sporadycznie, że burmistrz był także
ekspedytorem poczty, a nawet leśniczym lasów miejskich. Do zakresu jego obowiązków należała również
funkcja kwatermistrza i komisji poborowej, a ponadto sprawy komunalne, szkolne i wyznaniowe.
Burmistrz pełnił także nadzór nad urzędem lekarskim, czyli lazaretem miejskim, więzieniem oraz urzędem
budowniczym. Sprawował również kontrolę nad handlem towarami miejskimi przestrzegając, aby sprzedaż
ich odbywała się zgodnie z obowiązującymi miarami ł wagami tzw. nowopolskimi. Do jego kompetencji
należało także zabezpieczenie pozostałości spadkowych oraz pełnienie funkcji urzędnika stanu cywilnego.
Zwoływane pod przewodnictwem burmistrza rady familijne razem z nim decydowały o formie opieki nad
nieletnimi sierotami.
b) Policyjnej - sędzia spraw policyjno – karnych, sędzia spraw policyjno – karnych, kontrola
zgromadzeń i stowarzyszeń, bezpieczeństwo i porządek, utrzymanie sekcji transportowych i aresztu,
zapobieganie włóczęgostwu, kontroler pasa granicznego, sędzia policji prostej. Na mocy postanowienia
namiestnika i kodeksu karzącego 22 z 1818 roku burmistrz był także sędzią spraw policyjno karnych.
Z chwilą wejścia w życie ustawy dotyczącej cenzury 23 w Królestwie Polskim w 1816 roku, do zakresu jego
obowiązków doszła kontrola zgromadzeń i stowarzyszeń. Do zakresu obowiązków policyjnych należało
czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem, utrzymania sekcji transportowych i aresztu, zapobieganie
włóczęgostwu oraz pełnienie funkcji kontrolera pasa granicznego. Nadto burmistrz pełnił jeszcze
obowiązki sędziego policji prostej w miasteczkach, gdzie nie było sądów pokoju 24. On też decydował w
zakresie prostej egzekucji administracyjnej i policyjnej. W ramach tych obowiązków mieściła się również
władza sądowa. Burmistrz mógł, więc sądzić i skazywać obwinionych o „przewinienia policyjne". Po
wprowadzeniu od 1847 roku Kodeksu Kar Głównych i Poprawczych 25skazywał za przekroczenia
mniejszej wagi.
c) Skarbowej -przedstawienie budżetu miasta, ławnik – kasjer, kontroler handlowy Burmistrz często
łączył w swoim ręku dodatkowo dwie lub jedną funkcję urzędniczą. Obok funkcji kontrolera handlu,
burmistrz w tym samym mieście, gdzie nie było oddzielnego kasjera, pełnił obowiązki tego urzędnika,
składając przez prawo wymaganą kaucję oraz był ekspedytorem dochodów konsumpcyjnych. Funkcję
kontrolera handlu również z chwilą objęcia posady urzędniczej w innym mieście. Rzadziej obejmował
obowiązki kontrolera urzędu skarbowego. Szeroki zakres uprawnień powodował, iż burmistrz sam
podejmował decyzje dotyczące dobra miasta lub też jego funduszów, a w przypadku rozkładu ciężarów
publicznych zobowiązywał się odbyć naradę z radnymi lub ławnikami.
O niemożności wprowadzenia w życie wszystkich nadsyłanych zarządzeń urzędowych
świadczy pismo Komisji Województwa Lubelskiego z marca 1841 roku, w którym stwierdzono, że:

Kodeks karzący Królestwa Polskiego został wydany w 1818 roku. Obowiązywał do 1847 roku, kiedy
wprowadzono Kodeks Kar Głównych i Poprawczych.
23
Wydział Cenzury przy Komisji Rządowej Wyznań i Oświaty Publicznej faktycznie istniał od 1822 roku.. Na
kierowanie tym wydziałem powołano Józefa Kalasantego Szaniawskiego ( 1764 – 1843. Brał udział w powstaniu
kościuszkowskim. Był min. członkiem Izby Administracyjnej Departamentu Warszawskiego – 1806. W 1821 Radcą
Stanu w KRW i OP. Najbliższym jego współpracownikiem był Maurycy Mochnacki..Poglądy Szaniawskiego na
stosowanie cenzury były znane od roku 1815. Postulował o wprowadzenie cenzury prewencyjnej. Zabiegał o
kontrolowanie przedstawień teatralnych, pism periodycznych, gazet o zabarwieniu politycznym i informacyjnym.
Wnosił do władz wyższych o natychmiastowe zatwierdzenie projektu ustawy o cenzurze.
24
Sędziowie pokoju: Art.144. Konstytucji Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815 roku zapisano: Będą
sędziowie pokoju dla wszystkich klas mieszkańców. Obowiązki ich są pojednawcze., Art.145. Żadna sprawa nie
będzie wniesiona do sądu cywilnego pierwszej instancji, jeżeli nie była wprzód wytoczona przed właściwego
sędziego pokoju, wyjąwszy te, które podług prawa nie ulegają pojednaniu.
25
Kodeks Kar Głównych i Poprawczych – rosyjski Kodeks prawa karnego, który został stworzony w 1845 roku, z
mocą obowiązującą od 1.05.1846 roku. Był dziełem komisji, w której dużą rolę odegrał specjalista prawa karnego i
historyk prawa Romuald Hube. Obowiązywał, w skróconej wersji (1221 artykułów) na terenie Królestwa Polskiego
od 1847 do 1876 roku, kiedy po rewizji rosyjskiego kodeksu w 1866 roku, wprowadzono w całości Kodeks Kar
Głównych i Poprawczych
22
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"...w niektórych urzędach nasze polecenia wypełniane są opieszale i stają się przyczyną
bałaganu administracyjnego". 26
Również burmistrzowie skarżyli się na warunki urzędowania, trudności przy załatwianiu spraw,
zwłaszcza, że stosunki panujące pomiędzy nimi, jako zwierzchnikami urzędu miejskiego a właścicielem
miasta, czy jego mieszkańcami bywały nie zawsze dogodne do spełnienia tego rodzaju funkcji Najbardziej
sugestywny i zarazem gorzki w samym stwierdzeniu obraz realiów pracy urzędniczej w miastach
prywatnych [ przedstawiony w 1836 roku przez burmistrza Bernarda Zienkowicza przekazany w liście do
namiestnika Iwana Paskiewicza:
(…) "Nie ma...bardziej niespokojnego urzędowania jak burmistrzów. Chcąc zrobić dobrze jednym,
trzeba narazić się drugim, Dziedzic, mieszkańcy i rząd są jakby trzy oddzielne partie, których interesa są
zawsze ze sobą w sprzeczności i w ciągłej pozostają walce. Sprzyjać jednym jest to obrazić drugich a
biedny burmistrz jest zawsze, jak to mówią między młotem a kowadłem". 27]
Tak rozległe uprawnienia burmistrza, gdy często był jedynym urzędnikiem w mieście,
powodowały, że nie był w stanie wykonać wszystkich czynności w terminie. Dochodziło przy tym często
do zatargów z ludnością miasta. Najczęściej miało to miejsce przy ściąganiu podatków i poborze
wojskowym, 28. Urząd burmistrza w wielu wypadkach był też i zajęciem dochodowym np. zysk przy
ściąganiu różnych podatków, powinności pieniężnych czy kar nakładanych przez policję. Marnie opłacany
(ze składek mieszkańców) burmistrz dość często dopuszczał się nadużyć finansowych. Przez wielu, posada
burmistrza była traktowana przejściowo, jako pierwszy szczebel w dalszej karierze urzędniczej.
Warunki pracy.
Decyzja o lokalizacji urzędu w miastach prywatnych należała do właściciela miasta. Zgodnie z
wytycznymi, urząd burmistrza powinien być zlokalizowany w centralnym punkcie miasta w budynku
murowanym łatwo dostępnym dla mieszkańców( tak też było w Rejowcu). Urzędujący burmistrzowie
rejowieccy wraz z rodzinami zajmowali pomieszczenia w części zachodniej ratusza. (Na prezentowanej
fotografii część budynku o zaniżonym dachem)
Ratusz 29

26

dr Ireneusz Sadurski „Burmistrzowie miast prywatnych województwa (guberni) lubelskiego w latach 1815-1867”
zamieszczonym w internecie isadurski.w.interia.pl/sadurskixixw/strona_glowna.htm
27
dr Ireneusz Sadurski „Burmistrzowie miast prywatnych województwa (guberni) lubelskiego w latach 1815-1867”
zamieszczonym w internecie isadurski.w.interia.pl/sadurskixixw/strona_glowna.htm
28
W wielu przypadkach pod naciskiem właściciela miasteczka, burmistrz pozbywał się z miasta elementu trudnego
oraz różnego rodzaju tzw. „burzycieli".
29
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Zabytkowy budynek przy ul. Rynek 1. Pierwotne przeznaczenie i czas powstania tego obiektu nie zostało
definitywnie wyjaśnione. Wszystko wskazuje, że budynek został wzniesiony na początku XVIII wieku, czyli
około 1720 roku z przeznaczeniem, jako ratusz miejski. Funkcję municypalną miał spełniać do 1868 roku.
Stan wiedzy na dzień dzisiejszy nie pozwala na jednoznaczne przedstawienie jego funkcji historycznej, tak
powstania i użytkowania. Prezentowaną fotografię wykonano 25 lipcu 1914 roku. Obiekt wpisany do
rejestru zabytków 2 kwietnia 1986 roku pod numerem A 128/34. Patrząc na tą zabytkową fotografię rodzą
się zasadnicze pytania: 1- Dlaczego połowa dachu od strony zachodniej została zaniżona?, 2- Okno po
stronie zachodniej budowli niczym nie przypominają tych od wschodniej części budynku?, 3- Dlaczego
uszkodzona schodkowo facjata nie przypomina wschodniej?, 4-Czyżby sfotografowana budowla była
kiedyś częścią większej całości? 5- Schodkowy przyczółek, to być może fragment np. wieży ratuszowej? Być
może w przyszłości zainteresują się tą budowlą archeolodzy dokonując sondażowych wykopów od stron
zachodniej.
Obowiązki każdego urzędnika (burmistrza) wypływały z uwarunkowań prawnych i postanowień
administracyjnych. Burmistrz wykonując powierzone mu obowiązki, musiał przebywać w miejscu swego
urzędowania. Było to konieczne nie tylko z uwagi na obowiązki służbowe, ale także ze względu na
miejscową ludność, Dlatego też burmistrz musiał być dostępny w godzinach urzędowania dla
odwiedzających urząd interesantów. Bez wiedzy i zezwolenia władz zwierzchnich - Komisji Województwa
Lubelskiego czy później Rządu Gubernialnego Lubelskiego - nie wolno mu było oddalać się z miejsca
urzędowania. Zasady te unormowane przepisami obowiązywały w Królestwie Polskim Ukazem „O Służbie
Cywilnej w Królestwie Polskim” przez Najjaśniejszego Pana dnia 10 / 22 marca1859 r. wydanej
postanowieniem Namiestnika Królewskiego Polskiego z dnia 25 sierpnia / 6 września1859 r. – (Artykuły
ustawy o służbie cywilnej). Na każdorazową przerwę w urzędowaniu urzędnik musiał uzyskać urlop
udzielany mu przez władze zwierzchnie. W przeciwnym wypadku, niestawienia się do pracy uznawane
było za wykroczenie i zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem podlegało karze. Niestosowania się do
obowiązujących przepisów, właściciele miast wnioskowali do Komisji Wojewódzkiej lub Rządu
Gubernialnego Lubelskiego o odwołanie urzędnika. Do obowiązków burmistrza zaliczyć należy również
noszenie urzędniczego munduru (surdutu) 30 określonego odrębnymi przepisami.

Zaprowadzony on został w Królestwie Polskim na wzór rosyjski, po powstaniu listopadowym w ramach podjętych
wówczas tendencji unifikacyjnych Królestwa Polskiego z Cesarstwem. Szczegółowe przepisy zostały zatwierdzone
ukazami z 11 V 1836 z 2 VI 1855 oraz przepisami administracyjnymi z 18 IV 1855 i 8 III 1856 roku. Wyróżniało to
grupę urzędniczą na tle mieszkańców miasta, jako reprezentantów władzy państwowej.
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Surdut urzędniczy.(Art.200 – „Sprawujący urzędy służby obywatelskiej bądź w skutek wyborów bądź
przeznaczenia Władz Rządowych mają prawo noszenia półkaftanków i fraków mundurowych dla
Wydziałów, do których należą przypisanych, odpowiednio do klas zajmowanych posad”.
Ustawa o służbie cywilnej w Królestwie Polskim z 10/22 marzec 1859r. Ogłoszona 25 sierpnia/6
września 1859r. „Ma być podług tego” [Wybrane przez autora fragmenty tekstu z tego ukazu] (…) „O
powinnościach w służbie zostających” Art. 60 – Świętym każdego urzędnika jest obowiązkiem
przestrzegać i ochraniać w całem znaczeniu, sile i możliwości wszelkich wszelkich praw i prerogatyw
należnych Wysokiej Jego Cesarsko-Królewskiej Mości samodzierżącej władzy. Powszechnymi
przymiotami każdego urzędnika powinny być: wierność w służbie Jego Cesarsko-Królewskiej Mości,
gorliwości dla dobra ogólnego, nieskażoności, bezinteresowności i opieka dla niewinnego szukającego
prawnej obrony. Powierzone obowiązki powinien urzędnik, stosownie do przepisów, ustaw oraz wedle
przysięgi wypełniać gorliwie, szczerze i sumiennie. Art. 61 – Wszelką powierzoną tajemnicę, dotyczącą
służby i dobra Jego Cesarsko-Królewskiej Mości, każdy zostający w służbie obowiązany jest święcie
dochowywać i tej nie udzielać, komu nie należy i komu jej wyjawienie jest wzbronionem. Art. 85 –
Każdego stopnia urzędnik ma prawo noszenia munduru urzędu swojego, stosownie do przepisów o
mundurach”.
Ustawa w części cytowana powyżej porusza wiele dziedzin z życia i pracy urzędniczej w tym
zajmuje się nimi i reguluje. (Bez cytowania:)
Aby uczynić urzędnika bezstronnym w ramach wykonywanych obowiązków, zabraniała mu
wielu czynności, by nie mógł osiągać korzyści osobistych. Nie wolno było urzędnikowi (art. 67) nabyć
prywatnej lub rządowej własności, której sprzedaż następowała z urzędu. Dotyczyło to także dzierżawienia
dóbr rządowych bez szczególnego zezwolenia władzy zwierzchniej. Burmistrz nie mógł podejmować
jakichkolwiek działań gospodarczych lub jego żona, które nosiłyby znamiona wykorzystywania stanowiska
służbowego. Ingerowano w sprawy osobiste, zawierania związków małżeńskich itp.
Utensilia 31 urzędującego burmistrza
Z zachowanych dokumentów tak: akt burmistrzów, protokółów kontrolnych i innych druków
urzędowych można w przybliżeniu przedstawić typowe wyposażenie urzędu. Na frontonie ratusza, przy
wejściu tablica z wymalowanym napisem „Urząd Municypalny w Rejowcu”, po 1842 „Magistrat Miasta
Rejowiec” wraz z ówczesnym godłem państwowym. W pomieszczeniu kancelarii na ścianie głównej herb
państwowy (w czyim imieniu jest sprawowana władza). Obowiązkowo na wyposażeniu kancelarii
znajdował się krzyż i Biblia, które podnosiły godność urzędu, potrzebne też w czasie czynności sądowych
min. posiedzeń Sądu Pokoju. W pomieszczeniu obowiązkowo zawieszano portret aktualnie panującego
władcy (Aleksandra I, Mikołaja I). Na ścianie bocznej zawieszano „Kartę Jeograficzno - Pocztowo Przemysłową Królestwa Polskiego". Oprócz niej umieszczano różnego rodzaju instrukcje 32 i tablice
pochodzące od władz Królestwa.
Na wyposażenie kancelaryjne urzędu burmistrza składały się następujące atrybuty władzy:
najważniejsza dla urzędu municypalnego była pieczęć 33.

Utensilia łac. utensilia lub utensylia – we współczesnym języku pojęcie to określa szeroko rozumiane, narzędzia,
przybory, sprzęt – akcesoria.
32
Były to m. in. instrukcje o miarach i wagach, tabele zamiany miar i wag rosyjskich na polskie, złotych na ruble i
odwrotnie w związku z unifikacją monetarną Królestwa Polskiego z Rosją.
33
W zasadzie dwie pieczęcie, jedna do laku, która była konieczna przy lakowaniu przesyłek wartościowych lub, gdy
miasto wystawiało oficjalny dokument, drugą używano do papieru „stemplowego”
31
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Przykładowo wybrany przepis o obowiązujących pieczęciach w Królestwie Polskim.
Przykład pochodzi z roku 1837.
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W tym samym pomieszczeniu znajdowała się kasa na pieniądze, odpowiednio zabezpieczona,
w, której przechowywano pieniądze z dochodów miejskich. Pod dozorem burmistrza był areszt policyjny,
szopa (remiza) na sprzęt ogniowy. Czasami pod niego podlegał odwach wojskowy.
Czas pracy burmistrza uzależniony był od pory roku. W okresie letnim ( kwiecień – wrzesień)
w wymiarze siedmiu godzin dziennie. Pracę w urzędzie dzielono na dwie tury: 8.00 - 12.00 i 15.00 do
18.00. W okresie zimowym od 9.00 do 12.00 ( trzy godziny). Po południu bez zmian. Skrócenie czasu
pracy przedpołudniowego związane było koniecznością oszczędzania na oświetleniu pomieszczeń
kancelaryjnych i mniejszą ilością załatwianych spraw. Zakres obowiązków i uprawnień burmistrza był
bardzo rozległy, stąd też przy braku do pomocy innych urzędników, z racji oszczędności, rozległe zadania
administracyjne, polityczne i skarbowe trudne były do zrealizowania w pełnym ich zakresie. Znaczna część
osób przed objęciem stanowiska burmistrza pracowała już wcześniej w administracji lub też miała za sobą
lata spędzone w wojsku polskim. Dotyczy to burmistrzów w okresie konstytucyjnego Królestwa.
Po pobieżnej analizie prezentowanego materiału można wnioskować, że urzędnicza
podległość władz różnych szczebli w strukturze administracyjnej województwa Królestwa Polskiego w
latach 1815 – 1915 przebiegała na trzech poziomach 34:
I – Komisja Wojewódzka 1816 – 1937, Lubelski Urząd Gubernialny 1837 – 1915, Gubernia
Chełmska 1912 – 1915.
Klassyfikacyja Urzędów została zatwierdzona przez Najjaśniejszego Pana w dniu 10 / 22 Maja 1860 r.- w Ukazie
o Radach.
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II – Komisarze obwodów, naczelnicy powiatów, prezydenci większych miast
III – Burmistrzowie, wójtowie
Kompetencje: pisarza, sędziego pokoju i podsędka.
Pisarz rozstrzygał sprawy policji prostej 35
Sędzia Pokoju prowadził wydział pojednawczy sadu pokoju
Podsędek orzekał w sprawach karnych i kierował wydziałem spornym sądu pokoju, ale jego uprawnienia
mogli też wykonywać burmistrzowie i wójtowie.
Bardzo ważnym wydarzeniem dla dalszych losów było nie tylko Rejowca miało ogłoszenie
uwłaszczenia z 1964r. za panowania Aleksandra II. 36

Car Aleksander II

UWŁASZCZENIE W 1864 R.
Namiestnik JEGO CESARSKO - KRÓLEWSKIEJ MOŚCI w Królestwie Polskiem.
Włościanie Królestwa Polskiego!
Zwiastuję wam radosną nowinę i wielką łaskę Monarszą!
W dniu 19 lutego (2 marca) Najjaśniejszy Cesarz nasz i Król ALEKSANDER II. podpisał Ukazy
o urządzeniu bytu waszego. Pomnąc na powołanie Swoje bronienia słabych i uciśnionych, ś. p. Cesarz i
Król Mikołaj I, jako też szczęśliwie nam panujący Monarcha, mieli o was ciągłą troskliwość. Przede
wszystkiem zapewniony został los włościan w dobrach rządowych i dobrach donacyjnych nadanych
dziedzicom rossyjskim, a to dla dnia dobrego przykładu właścicielom polskim. W tym celu ustanowiony
został w pomienionych dobrach, zamiast dawnych powinności, ściśle obliczony czynsz gruntowy, przez co
zapewnione zostały włościanom znakomite ulgi. Monarcha w nieograniczonej dobroci Swojej, rozciągnął
troskliwość i do włościan zamieszkałych w dobrach prywatnych. W roku 1846, Cesarz Mikołaj I, raczył
zjechać do Warszawy, aby osobiście zbadać potrzeby tych włościan; już wtedy zapowiedział On wydanie
postanowienia względem stanowczego urządzenia włościan w dobrach prywatnych i instytutowych, a dla
niezwłocznego ulżenia włościanom, przedsięwzięte zostały ważne przygotowawcze środki, jako to:
zniesiono większą część darmoch i najmów przymusowych; zabroniono rugować włościan odrabiających
należycie powinności swoje, zabroniono także wcielać grunta włościańskie do folwarków; na koniec
Najniższą instancją sądową był Sąd Pokoju, który łączył jurysdykcję w sprawach cywilnych i karnych. Określała
to Konstytucja Księstwa Warszawskiego oraz dekret króla Fryderyka Augusta z 26 lipca 1810 r. W jego skład
wchodziły wydziały: pojednawczy, sporny oraz policyjny. Wydział policyjny nazywany był sądem policji prostej.
Apelacje od postanowień sądu pokoju wnoszono do trybunałów cywilnych lub sądów policji poprawczej (sprawy
kryminalne). Taka organizacja utrzymała się do 1876r., Po tym roku praca i organizacja sądów pokoju oparta została
na modelu rosyjskim.
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Aleksander II Nikołajewicz Romanow (1818-1881), syn Mikołaja I, od 1855 car Rosji, rządy objął w czasie
trwania wojny krymskiej.
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zabroniono oddawać pustki ludziom obcym, nie włościanom, i podwyższać powinności odrabiane do
tamtego czasu. Ukaz nadający powyższe dobrodziejstwa ogłoszony był w roku 1846. Ale niestety nie
wszędzie ściśle był wykonywany, a skargi ze strony włościan na ucisk nie zawsze dochodziły do rządu, dla
tego głównie, że wójci gmin często skrywali przed rządem prawdę. Lecz Monarcha nie spuszczał ż uwagi
losu waszego. Wkrótce po wstąpieniu Swojem na tron, dziś szczęśliwe panujący Cesarz i Król
ALEKSANDER II, wydał w roku 1858. Ukaz względem oczynszowania włościan w dobrach właścicieli
polskich, podług tego jak oczynszowani zostali włościanie w dobrach rządowych i donacyjnych. Ale i to
niewiele posunęło sprawę, właściciele bowiem ziemscy, których rząd wezwał do udziału w dobrowolnem
oczynszowaniu, nie okazali pożądanej pomocy. Ażeby przeto położyć raz koniec licznym uciskom,
wydane zostało w roku 1861, prawo o okupie, przez które uwolnieni zostaliście od uciążliwej pańszczyzny;
następnie nowem prawem o oczynszowaniu zamierzono jeszcze bardziej ulżyć wasze powinności, znacznie
zmniejszyć wysokość okupu wyrachowanego przez właścicieli na włościan, i tym sposobem utrwalić los
wasz na zawsze. Wtedy to ludzie, niekontenci z tych dobroczynnych dla ludu rozporządzeń, podnieśli
otwarty rokosz. Buntownicy powstali przeciwko prawej władzy Cesarza i Króla; poważyli się do walki z
wojskami Cesarskiemi, a że otwartą siłą i wojną, nie zdołali niczego dokazać, uciekli się do nikczemnego
podstępu: usiłowali oszukać was płonnemi przyrzeczeniami; obiecywali bezpłatnie nadać wam grunta,
przyrzekając zapłacić za nie właścicielom; jak gdybyście sami nie mogli tego pojąć, że buntownicy żyjący
z grabieży i z zaborów, nie mają z czego opłacić właścicielom tej ogromnej summy, jaką wynosi wartość
posiadanych przez was gruntów. Buntownicy nie poprzestając na obłudzie i oszukaństwie, rachowali
jeszcze na gwałty i zabójstwa; mordowali niewinnych i zagrażali śmiercią każdemu, kto pomnąc na Boga i
dzień Sądu ostatecznego, nie chciał zdradzić obowiązku sumienia i nie słuchał obłudnego głosu
buntowników.
Włościanie Królestwa Polskiego! Wy nie usłuchaliście buntowników; pozostaliście wierni prawemu
swemu Monarsze i jedynie od Niego oczekiwaliście obrony. Nadeszła chwila urzeczywistnienia waszych
oczekiwań i spełnienia ich w ten sposób, aby na przyszłość panowie, którzy was uciemiężali, nie mieli ani
okazji ani możności uciskania was, oszukiwania rządu i zagradzania do niego przystępu dla słusznych
skarg waszych.
Upłynęło właśnie trzy lata, jak Najłaskawszy Cesarz nasz i Król, 19 lutego (2 marca) 1861 roku nadał
wolność wszystkim włościanom prywatnym w Cesarstwie, zapewnił im grunta, wyjął ich z pod władzy
panów i dozwolił włościanom obierać z pomiędzy siebie przełożonych. Dokonawszy to w Cesarstwie
Najjaśniejszy Cesarz i Król ALEKSANDER II, akurat w trzy lata potem, w tenże pamiętny dzień 19 lutego
(2 marca) spełnił ślub Rodzica Swego, i stanowczo urządził byt wszystkich włościan polskich przez
wydanie nowych Ukazów Najwyższych. Ukazy te, wprost was dotyczące, poleciłem wojennym
Naczelnikom powiatowym i delegowanym oficerom oddać wam do rąk, ażeby źle myślący ludzie nie
zdołali i teraz skryć przed wami lub przeistoczyć wolę Monarszą. Zachowajcie je i czytajcie z uwagą. Z
nich poznacie szczegółowo nowe prawa wasze i obowiązki; ażebyście zaś potrafili zaraz pojąc osnowę
tych praw i obowiązków, przytaczają się tu główniejsze z nich:
1) Włościanie raz na zawsze uwalniają się z pod władzy i jurysdykcyi właściciela ziemi, lub jego
dzierżawcy.
2) Włościanie każdej gminy wiejskiej, łącznie z innymi mieszkańcami tejże, będą miewać zebrania
gminne i obierać wójta gminy i ławników, którzy rozpoznawać mają pomniejsze spory i występki.
Na wójta gminy może być obrany każdy włościanin, posiadający osadę najmniej z 6 morgów; na
ławnika zaś każdy włościanin, mający osadę najmniej z 3 morgów.
3) Prócz tego w każdej wsi lub kolonji, włościanie odbywać będą zebrania gromadzkie, do których
nikt prócz włościan należeć nie może, a oni sami obierać mają sołtysa z pomiędzy włościan, podług
swego życzenia.
4) Miejscowym sędziom pokoju i podsędkom, księżom i w ogólności osobom stanu duchownego, jak
niemniej wszelkim osobom nie posiadającym własnego gruntu w gminie, nie wolno znajdować się
na zebraniach gminnych i mieszać się do wyborów i spraw włościańskich. Również
dotychczasowym wójtom gmin, ich zastępcom i oficjalistom, nie wolno znajdować się na
pierwszych zebraniach gminnych, jakie zwołane będą. dla wybrania nowych wójtów.
5) Każdy z włościan otrzymuje odtąd na zawsze na zupełną, własność tę osadę, jaką teraz zajmuje,
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chociażby ta osada obejmowała mniej niż trzy morgi gruntu; wraz z osadą przechodzą na jego
własność znajdujące się w niej zabudowania i wszelkie przynależytości gospodarcze, z
zastrzeżeniem jedynie akuratnego wnoszenia wprost do skarbu dotychczasowych podatków, jako
też nowo ustanowionego gruntowego podatku z osad włościańskich. W skutek tego od dnia 3 (15)
Kwietnia r. b. 1864, włościanie uwalniają się na zawsze od wszelkich powinności, uiszczanych
dotąd z tej osady na rzecz właściciela dóbr, jako to: od pańszczyzny, okupu, czynszu, osepu i
danin.
6) W dobrach prywatnych i instytutowych, oraz w dobrach rządowych dotąd nieoczynszowanych,
wyż rzeczony nowy podatek gruntowy, ustanowiony oprócz dotychczasowych podatków
skarbowych, z każdej wsi lub kolonji, równa się ogólnej summie podymnego, szarwarkowego i
kontyngensu liwerunkowego, jaka według dotychczasowego rozkładu z tej wsi lub kolonji
corocznie przypada. Sposób rozkładania nowego podatku gruntowego pomiędzy osadnikami
każdej wsi, określony jest w Ukazie.
7) W dobrach już oczynszowanych, tak rządowych, jako też donacyjnych, nadanych dziedzicom
rossyjskim, każdy włościanin otrzyma także na własność osadę wraz z znajdującemi się w niej
zabudowaniami, czynsz także znosi się, i w zamian takowego ustanawia się nowy podatek
gruntowy z każdej osady w stosunku dwóch trzecich części tego czynszu, oprócz
dotychczasowych podatków podymnego, szarwarkowego i kontyngensu liwerunkowego 37
8 ) Nowy ten podatek gruntowy, ustanowiony od włościan, wnoszony będzie przez nich wprost do
Skarbu, a Skarb obracać będzie te pieniądze na wynagrodzenie właścicieli i na zapłatę im za
grunta, przechodzące obecnie na własność włościan, ażeby na przyszłość właściciele nie mogli
rościć pretensji do tych gruntów włościańskich.
9) Gdy wszakże pomieniony podatek gruntowy nie wystarczy na spłacenie właścicielom całego
szacunku ziemi, przechodzącej obecnie na własność włościan, przeto brakującą summę
Najjaśniejszy Cesarz i Król ALEKSANDER II-gi rozkazał wypłacić ze Skarbu, nie dotycząc
włościan.
10) Włościanie obecnie zachowują bezpłatnie do tych służebności, z jakich dotąd użytkują na
zasadzie tabel prestacyjnych, kontraktów, umów ustnych lub podług zwyczaju, jako to: prawo
wolnego wrębu drzewa budulcowego i opałowego, zbierania gałęzi, suszu, ściółki, prawo pasania
w lasach dworskich i na gruntach folwarcznych.
11) Grunta, jakie od daty ogłoszenia Ukazu z roku 1846, nieprawnie odebrane zostały przez
właścicieli od włościan, tudzież pustki wcale niezajęte albo nieprawnie wcielone do gruntów
dworskich, nakazano zwrócić włościanom, jeżeli oni w ciągu zakreślonego trzechletniego
terminu, zaniosą o to żądanie.
Na koniec Najjaśniejszy Cesarz i Król ALEKSANDER II-gi, w niewypowiedzianej
troskliwości o wszystkich bez wyjątku poddanych Swoich, Najłaskawiej polecić raczył Zwierchności
Królestwa, aby zwróciła szczególną uwagę także na los włościan, nieposiadających teraz żadnych gruntów,
ale którzy przez dobrą konduitę, trzeźwość, oszczędność i uległość prawej władzy zasłużą, na podobną
łaskę. Zwierzchność upoważniona zastała albo do wydzielenia takim włościanom, podług własnego
uznania, za umiarkowaną opłatą do użytkowania, albo też do sprzedania nawet na własność niewielkich
cząstek, tak z niezajętych gruntów skarbowych, jako też z pozostałych teraz pustek włościańskich.
Rozporządzenia w tym przedmiocie wydane zostaną w miarę przywrócenia ogólnego porządku i
spokojności w kraju.
Z krótkiego tego wykładu widzicie, a po odczytaniu Ukazów jeszcze bardziej się przekonacie, że łaska
Najjaśniejszego Cesarza naszego i Króla ALEKSANDRA II-go rozciąga się do wszystkich, bez wyjątku,
włościan Królestwa Polskiego, w jakichkolwiek bądź dobrach osiedlonych, czy to w rządowych lub
instytutowych, czy w prywatnych, do polskich lub rossyjskich dziedziców należących, bez względu na
pochodzenie lub wyznanie włościan i na to, jakim mówią językiem: ruskim, polskim, litewskim lub
niemieckim; Cesarz nasz bowiem równą ma opiekę nad wszystkimi wiernymi poddanymi swymi, bez
różnicy pochodzenia, religji, języka i stanu.
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Łaska Monarsza rozciąga się także do tych włościan, którzy już dawniej z rozporządzenia rządu byli
oczynszowani i których los został polepszony; dla nich także zapewnione są nowe dobrodziejstwa;
wszyscy zatem włościanie Królestwa, którzy przedtem sami złączyli się w jedną spólną rodzinę,
niewzruszenie wierną i przychylną ku Monarsze, obecnie z woli Jego Cesarskiej Mości, znowu łączą się w
spólnej radości.
Włościanie Królestwa Polskiego! Teraz od was samych zależy wasza przyszła pomyślność, i cały wasz
przyszły los: bądźcie jak dotąd wierni Monarsze i Prawu, unikajcie złych ludzi, usiłujących jedynie
rozłączyć was z prawym rządem, strzeżcie się oszukaństw i obłudnych poszeptów, wymierzonych do
zachwiania wierności waszej i przeistoczenia znaczenia Najłaskawiej nadanych wam dobrodziejstw;
pomnijcie przykazania Boskie, zachowajcie trzeźwe i umiarkowane życie, i nie zapominajcie, że Stwórca
nakazał człowiekowi w uczciwej pracy i pocie czoła szukać swego wyżywienia.
Dla lepszej obrony praw waszych, i dla rozpoznawania waszych sporów z właścicielami względem
gruntów i służebności, Najjaśniejszy Cesarz i Król ALEKSANDER II-gi najłaskawiej polecić raczył
utworzenie w calem Królestwie Komisij i Komisarzów do spraw włościańskich. Komisje te, którym
powierzoną zostanie obrona interesów waszych, będą ustanawiane i otwierane w miarę uspokojenia kraju;
do nich macie się udawać z waszemi prośbami skargami i wątpliwościami względem nadanych cnie praw i
ulg przez Najjaśniejszego Pana. czasu zaś otwarcia Komisij włościańskich, możecie w waszych słusznych
żądaniach udawać się do ustanowionych obecnie we wszystkich powiatach Naczelników Wojennych, u
których zawsze znajdziecie prawdziwą dla siebie opiekę i obronę.
Do wprowadzenia w wykonanie ogłoszonych teraz Ukazów i dla stanowczego załatwienia
waszych sporów z właścicielami, otwartym zostaje w Warszawie, pod prezydencją moją, oddzielny
Komitet Urządzający.
Namiestnik (podpisano) Jenerał- Adiutant Hr. Berg.
23 Lutego (6 Marca) 1864 w Warszawie.
Po roku 1864 nastał ciężki czas kryzysu ekonomicznego w rolnictwie. Praktycznie wytwórcy
nie mieli kapitału obrotowego postaci pieniędzy. Nad wieloma właścicielami ziemskimi zawisła groźba
niewypłacalności, W wielu przypadkach zaczęto przechodzić na formę handlu towarowego. Bardzo
znaczącą rolę w tej dziedzinie odgrywali Żydzi, do tego stopnia, że wszelki handel detaliczny i hurtowy
spoczywał wyłącznie w ich rękach. W tamtych trudnych czasach trzeba obiektywnie przyznać, że
wywierali znaczący wpływ na poprawę warunków gospodarowania w rolnictwie. Handlem zbożem,
drewnem, spirytusem, papierem, cukrem itd., czyli wszystkimi produktami na wielką skalę. Dla
wytwórców płodów rolnych wprowadzili znaczące udogodnienie, odbiór wytworów rolnych na miejscu ich
produkcji. Kwitnie też handel produktami o małej wartości np. jajami itd., czyli obrót detaliczny. Pojawiają
się specjalizacje takie jak: pachciarz (handel produktami mlecznymi), sadowy, furman, faktor (
pośrednictwo), szynkarz, lichwiarz, itp. Najwyższy Ukaz z 24 maja/ 5 czerwca 1862r. (na krótko) uchylił
prawne ograniczenia, co do działalności gospodarczej Żydów. Poza Żydami obrót pieniędzmi (handel
nimi) nie był dobrze widziany przez chrześcijan.
(Chrześcijanin dotknąć go się prawie nie śmiał. – „Kupiec chrześcijanin nie sarkał na
izraelitę, a kiedy handel kwitnął pod cieniem wolności, chrześcijanin w kościele, Żyd w szkole, błogosławił
niebu za jedną ojczyznę i za równą sprawiedliwość”.)
Mogli bez przeszkód nabywać nieruchomości tak w miastach czy też wsiach. Mimo
poważnego ożywienia gospodarczego Rejowiec powoli przybliżał się do granicy utraty prawa miejskiego,
a tym samym likwidacji urzędu burmistrza powołując w jego miejsce stanowisko wójtowskie.
Na mocy ustawy z dnia 19/31 grudnia 1866 roku ,,o zarządzie gubernialnym,, Dziennik
Praw Królestwa Polskiego t. 66.s, 119, wprowadzony został nowy podział administracyjny Królestwa
Polskiego, w miejsce istniejących 5 guberni wprowadzono 10. W myśl tego ukazu zmniejszeniu
terytorialnemu uległy powiaty dopasowując je do dawnych okręgów sądowych. Reforma z roku 1867
zniosła zmiany z roku 1844.
Rzecz jasna, że jest to bardzo uproszczony schemat nieuwzględniający zawiłości wzajemnych
tak pionowych jak i poziomych, które narastały od 1866 roku do 1869roku, kiedy wiele miasteczek (nie
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tylko prywatnych) zostało pozbawionych prawa miejskiego i przekształcono w tzw. Osady, gdyż nie mogły
spełnić nowych kryteriów ludnościowo-gospodarczych. Tak też się stało i z Rejowcem.
W 1867 roku Rejowiec jak wiele innych miast za udział między innymi w powstaniu styczniowym traci
prawo miejskie 38.
Pomimo utraty prawa miejskiego i utworzeniu gminy wiejskiej 39. Rejowiec, w oficjalnych dokumentach
określany był, jako Osada Rejowiec a nie wieś Rejowiec. Stało się to zgodnie z postanowieniem o podziale
Ukaz carski z dnia 1 czerwca 1869 roku nakazał Komitetowi do spraw Królestwa Polskiego – (…) ,, Te miasta,
które z powodu nieznacznej liczby mieszkańców, małego rozwoju, handlu, słabego rozwoju przemysłu i
niedostatecznego dochodu, nie mające w szczególności znaczenia miasta, przemianować na osady ,, (…) Nadać im
status osad włączając do gmin wiejskich,, ( przy zastosowaniu ukazu z 19 lutego/ 2 marca 1864 roku.)
39
Status gminy: Ukaz carski z dnia 19 lutego/ 2 marca 1864 roku - ,, O urządzeniu gmin wiejskich ,, Dziennik Praw
Królestwa Polskiego T.62, s.36 – 95. Wprowadzał nowy ustrój gminy wiejskiej , dając podstawę zaistnienia ustroju
samorządu gminnego. Gminie nadano dwustopniową strukturę. Wsie i kolonie były jednostkami terytorialnymi
niższego rzędu zwane gromadami. Powyżej wymieniony ukaz w art.4 stanowił, że gmina składała się z szeregu
wiosek, osad i kolonii oraz folwarków i dworów właścicieli ziemskich tak a więc tworzono gminy zbiorcze. Miały
się składać i tu cytuję: (…) ,, z wiosek i kolonii przez włościan wszelkiego nazwania osiadłych oraz folwarków i
dworów dziedziców i innych właścicieli ziemskich”. Władzę w gminnie sprawował samorząd gminny
reprezentowany przez zebranie gminne, wójta gminy oraz sołtysów. Sprawy sporne z terenu gminy miał rozpatrywać
sąd gminny wraz z ławnikami. Natomiast zebranie gminne stanowiło organ uchwałodawczy. Prawo głosu mieli
gospodarze posiadający, co najmniej 3 morgi gruntu. Wójt został wyposażony w uprawnienia administracyjno –
policyjne i sądownicze. Wójtem mógł zostać każdy, który miał przynajmniej 25 lat oraz posiadał najmniej 6 mórg
gruntu. Nie było obowiązku umiejętności pisania i czytania. Urzędem kierował pisarz gminny, który był najczęściej
najważniejszą osobą w urzędzie z racji umiejętności czytania i pisania. Prowadził księgi gminne i korespondencję. W
razie potrzeby gmina mogła zatrudnić poborców podatkowych, inspektorów szkół, szpitali. Gajowych, stróżów i
innych urzędników. Władzę wykonawczą sprawował wójt i ławnicy wybierani na zebraniach gminnych.
Pomocnikami wójta w gminie byli sołtysi wybierani na zebraniach gromadzkich i zatwierdzani przez naczelnika
powiatu. Wybierano też i ławników( Zarząd gminy). W kompetencji wójta należały następujące sprawy: Ogłaszanie
zarządzeń władz, czuwanie nad porządkiem w miejscach publicznych i nad bezpieczeństwem osób i własności,
zapobieganie włóczęgostwa i żebractwa donoszenie zwierzchności o samowolnym wychodzeniu mieszkańców z
terenu gmin, przedsiębranie nakazanych środków zaradczych przeciwko pożarom, pomorowi bydła, klęskom
żywiołowym, wykonywanie w przepisanych prawem wypadkach wyroków sadu gminnego i innych sądów.
Przewodniczył sadowi gminnemu ( od 1876 roku), wykonywał uchwały zebrań gminnych. Do niego należało
zwoływanie i prowadzenie zebrań gminnych, wykonywanie ich uchwał, utrzymanie dróg, nadzór nad sołtysami,
wyznaczanie kwater dla wojska, zarządzanie funduszem gminnymi jego majątkiem, wydawanie mieszkańcom
paszportów, nadzór nad karczmami, austeriami 39oraz wszelkiego rodzaju instytucjami ( szkoły, ochronki, szpitale),
nadzorował wykonywanie spraw należących do gminy, miał w ograniczonym zakresie uprawnienia policyjne. Był,
rzeczywistym naczelnikiem samorządu gminnego, jednocześnie podległy naczelnikowi powiatu. Poza organem
uchwałodawczym – zebraniem gminnym, istniały też zebranie gromadzkie, w którym mogli brać udział pełnoletni
chłopi gospodarze. Kompetencje sołtysów, zwoływanie zebrań gromadzkich, wykonywanie uchwał
przegłosowanych na zebraniach gromadzkich, sprawowanie funkcji poborcy kar sadowych oraz podatków, był
pomocnikiem wójta. Wiele uprawnień na szczeblu gminy wprowadzono już w Konstytucji Królestwa Polskiego z
dnia 27 listopada 1815 roku Rozdział V. „O zgromadzeniach gminnych”: Art.130 - W każdym okręgu gminnym
będzie zgromadzenie gminne, które wybiera jednego deputowanego na sejm, jednego członka rady wojewódzkiej i
układa listę kandydatów na urzędy administracyjne. Art.131 - Do zgromadzeń gminnych przypuszczonym będzie:1)
każdy obywatel właściciel nieszlachcic opłacający z swej własności gruntowej jaki bądź podatek; 2) każdy
rękodzielnik i przełożony nad czeladzią warsztatową, każdy kupiec mający własny zapas w sklepie lub w magazynie
wartości dziesięciu tysięcy złotych polskich; 3) wszyscy plebani i wikariusze;4) profesorowie, nauczyciele i inne
osoby mające sobie powierzone oświecenie publiczne; 5) każdy artysta znakomity z talentów, znajomości lub
przysług uczynionych bądź handlowi, bądź kunsztom. Art.132 -Nikt nie może wotować na zgromadzeniu gminnym,
jeżeli nie jest wpisany w księgę obywatelską gminną, jeżeli nie używa praw obywatelskich i jeżeli nie ma lat
dwudziestu jeden skończonych. Art.133 - Listę właścicieli mających prawo do wotowania na zgromadzeniach
gminnych układać będzie rada wojewódzka; listę rękodzielników, kupców i obywateli znakomitych z talentów i
przysług - komisja spraw wewnętrznych; listę plebanów i wikariuszów, jako też urzędników oświecenia - komisja
wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Art.134 - Na zgromadzeniach gminnych prezyduje marszałek
mianowany przez króla.
38

Copyright © 2011 Zdzisław Kalinowski

administracyjnym miasta i gminy w powiatach z dnia 5/17 stycznia 1867 roku. Dnia 1/13 lipca 1869 roku
wszedł w życie ukaz ,,o przemianowaniu na osady niektórych miast w guberniach Królestwa Polskiego,, –
Dziennik Praw Królestwa Polskiego T., 69., s., 245. Z zachowanej dokumentacji wynika, że w Rejowcu
występowały ulice o następujących nazwach: Chełmska, Krasnystawska, Hruszowska.

Dziennik Praw. Tom 69. Z roku 1869. W, którym opublikowano warunki przemianowania miast na osady.
W dniu 1 czerwca1869 r. ukaz carski 40 polecił Komitetowi do Spraw Królestwa Polskiego:
[ Wybrane przez autora fragmenty opublikowanego ukazu] (…) „ dostrzegliśmy, że w liczbie 452 miast
królestwa, znajduje się wiele takich, które chociaż nazywają się miastami, jednakże z powodu nieznacznej
liczby mieszkańców, małego rozwoju przemysłu i niedostateczności dochodów w rzeczywistości nie mają
znaczenia miast i niegdyś zaliczane były do nich, dlatego tylko, że według ówczesnych praw miejscowych,
tylko w miastach dozwolone było prowadzenie handlu i przemysłu.” ….. „ rozkazujemy:
Art.1 - Te z miast, które z powodu nieznacznej liczby mieszkańców, małego rozwoju handlu i
niedostateczności dochodów, nie mają w rzeczywistości znaczenia miast, przemianować na osady i
zastosować do nich moc ukazu z dnia 19 lutego 1864r o urządzeniu gmin wiejskich, jako też wszystkich
wydanych w jego rozwinięciu postanowień z zachowaniem przytem przepisów, poniżej wytłuszczonych.
Art. 9 – Targi i jarmarki w osadach odbywają się według przepisów, postanowionych w
Najwyżej zatwierdzonej ustawie o opłatach za prawo handlu i przemysłu dla wsi Tom LXIX.
Art. 15 – Z wprowadzeniem w wykonanie niniejszego ukazu, znoszą się pobieranie opłat,
zwane pod nazwą: targowego, jarmarcznego, brukowego, rogatkowego, kopytkowego, kamiennego,
dyszlowego, wjazdowego, polanowego itd. na jakichkolwiek by zasadzie i według jakichkolwiek bądź
taryf, opłaty te były pobierane.
Art. 16 - Burmistrzowie i urzędnicy etatowi spadają z etatu, stosownie do ustawy o służbie
cywilnej w Królestwie Polskim z udzieleniem im płacy z ogólnych kapitałów kaucyjnych – gubernialnych,
jak również rozporządzenia, co do udzielenia im płacy, jako spadłym z etatu z wyżej wspomnianego
źródła, porucza rządom gubernialnym.
Art. 17 – Poprzednie postanowienia i nadane zamienionym na osady miastom przywileje i
akta nadawcze, w tem wszystkim w czem nie są zgodne z niniejszym ukazem, znoszą się.
Aleksander II.
W Carskim Siole. d. 1 czerwca 1869r.
Nieoficjalnie mówiono, że degradacja Rejowca miała swój związek z zaangażowaniem jego mieszkańców w
powstaniu styczniowym.
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Dzień ogłoszenia dnia 1/13 lipca 1869 roku.
Postanowienie o przemianowaniu na osady niektórych miast w guberni lubelskiej z dnia 19/31
grudnia 1869r.
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W związku z ukazem z dnia 1/13 lipca 1869 roku – „O przemianowaniu na osady niektórych miast
w guberniach Krolestwa Polskiego” 41 miał on bezpośredni wpływ na zmianę nazewnictwa i znaczenia
Rejowca.

Napis na planie Rejowca z roku 1860. „Posad Rejowiec”
Od tego monentu do Rejowca tak jak i do innych zdegradowanych miasteczek przylgnęła rosyjska
nazwa - „Posad” 42
Po utracie przez Rejowiec prawa miejskiego, aż do roku1940 na czele władzy samorządowej stał
wójt. Administracja niemiecka w czasie II wojny światowej przywróciła nazwę burmistrza, mimo, że
Rejowiec nie odzyskał prawa miejskiego. W dniu 02.12.1940 roku mianowany został Bürgermeistrem
Ukrainiec o nazwisku Kowpanenko Danyło a od 1942r. do 1944r sprawował tą funkcję Ukrainiec
Szablewski Stanisław. Tytuł burmistrza przetrwał do 1944r.
Dalszy ciąg tego zagadnienia występuje w opracowaniu „Rejowiec – utrata prawa miejskiego” 43
zamieszczonego na tej samej stronie internetowej dnia 29.06.2009r.

41

Dziennik Praw Król. Pol., T. 69 , s. 245 -253 .
Posada - rodzaj osady służebnej w dawnej Rusi
43
Jedną z ważniejszych przyczyn prowadzących do utraty prawa miejskiego prywatnych miasteczek była błędna
interpretacja w posługiwaniu się prawem wieczysto – czynszowym. W drastycznych okolicznościach (nie tak zresztą
rzadkich) była odmowa płacenia czynszu przez czynszowników wobec przyjętemu porządkowi zwyczajowoprawnemu, co miało znaczący wpływ na wielkość dochodów a tym samym możliwości rozwojowych lokalnych
społeczności, pomimo formalnej i bezspornej własności księcia Woronieckiego określanej, jako jego „dominium
directum”.
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