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.l\rt. 4. W wypadka~h nieobecności naczelnika Urzędu, zastępu.ie go 
jeden z pomocników, wyznaczony przez dyrektora Izby. 

I\rt. 5. Pomocnicy naczelnika Urzędu wykonują w zastępstwie na· 
czelnika Urzędu czynności, wyszczególnione w punktach 12, 15 i 16 § 58 
rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dzien. U. P. P. 
N!! 15, poz. 81), a to stosownie do wyznaczonego przez naczelnika Urzędu 
podziału według kategorji podatków, wiględnie okn:;gów podatkowych. 

I\rt. 6. Referend prowadzą wyznaczone im przez naczeinika Urzędu 
działy podatkowe pod ki.erunkiem pomocników naczelnika; z upoważnienia 
naczelnika Urzędu, mogą oni przewodniczyć na posied~eniach komisji po· 
datkowych. . 

f\rt . 7: Sekwestratorzy wykonywują czynności, określone w § 61 roz· 
porządzenia wykonawcze~o z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. U. P. P • .N'!! 15, 
poz. 81), pod bezpośrednim kierunkiem osobnego referenta i zwierzchnim 
ki~runkiem jednego z pomocników naczelnika Urzędu. 

Rrt. 8. Zakres działania oznaczonych wart. 1 niniejszego rozporzą· 
dzenia Urzędów skarbowych określają przepisy §§ 53 i 54 rozporządzenia 
wykonawczego . z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dzien. U. P. P. N!! 15, poz. 81), 
sprawy jednak, dotyczące opłat stemplowych i spadkowych, mają być, aż 
do dalszego z arządzenia , prowadzone dla calego obszaru m. Warszawy . 
w I-ym Urzędzie skarbowym pod . zwierzchnim kierunkiem jednego z po· 
mocników naczelnika Urzędu. 

Warszawa , dnia 21 maja 19?0 r. 

Minister Skarbu: 
TIV. Grabsfu' 

279. 

ROZPORZf\DZENIE RRDY MINISTRÓW. 

w przedmiocie zmiany art. 4-go rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
22 kwietnia 1920 r. (Dz. Ustaw pOL:. 232). 

Rrt. 1. W art. 4'~'m rozporządzeni~ Rady Ministrów z dnia 22·gokwiet
nia 1920 r. (Dz. Ustaw poz. 232) w przedmiocie utworzenia Urzędu Emigra· 
cyjnego uchyla się punkt a). . 

I\rt. 2. Rozporządzenie niniejsze y.'chodzi w życie z dniem ogłosżenia. 

Warszawa. dn. 31 maja 1920 r. 

Prezydent Ministrów: 
L. Skulski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
E. PePlowski 

Minister Spraw Zagran icznych: 
w z. St. Dąbrowski 

Minister Skarbu: 
W Grabski 




