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§ 6. Przyznane przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych oso
bom zainteresowanym odszkodowania będą wypłacane przez urzędy woje 
wódzkie z budżetu Ministers twa Ro!nictwa i Dóbr Państwowych. 

§ 7'. Rozporządzenie nini ejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Minister Rolnictwa Dóbr Państwowych: 
1. Raczy/tski 

Minister Skarbu: 
Michalski 

Minister Sprawiedliwości: 
w z. Z. R ymou:icz 

674. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 12 pażdziernika 1921 r. 

w przedmiocie zmiany rozporządzenia wykońawczego, z d. 30 stycznia 
1920 r. do ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji 

władz i urzędów skarbowych. 

Na za'sadzie art. 12 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej 
organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Pr. P. P. N2 65, poz. 391) 
zarządza się co następuje: , 

§ 1. Paragrafy 20, 21 i 22 rozporządzenia wykonawczego z d. 30 stycznia 
1920 r. do ustawy o organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. U. R. P. N215 
poz. 81) otrzymują następujące brzmienie: 

§ 20. .. Wszelkie umowy najmu pomieszczeń dla urzędów i zakładów 
skarbowych, . o ile termin najmu nie przekracza 3-ch lat, a wysokość czynszu 
sumy 50.000 mk. rocznie, zawiera izba skarbowa. O ile czynsz roczny prze·' 
kracza sumę 50.000 mk. lub termin najmu - 3 lata, projekt umowy winien 
być przedstawiony do zatwierdzenia Ministerstwu Skarbu wra z z opinją 
dyrektora izby. 

Ko ntrakty najmu podpis uje w imien iu Skarbu Państwa dyrektor izby 
skarbowej lub upoważniony przez niego u r lędn ik ". 

§ 21. "Do czasu wydan ia ogólnych przepisów o sposobie przeprowa 
dzania robót i dostaw pa(l stwowych w k ażdym poszczególn ym wypadktJ 
określa izba skarbowa, w jaki ,sposób m a być wykonan a dostawa lub ro bota: 
czy przez przedsi ę b i orc~ w drodze przeta rgu lub z woinej ręki, czy sposo
bem gospodarczym, o ile chodzi o dostawy i ro boty wartośc i do 100,000 mk .. 
co do robót i dostaw powyżej tej sumy decyd uje Ministustwo Skarbu. 

§ 22. "Umowy dostaw i umowy wykonania rO'1ót, o ile cena dostawy 
czy roboty nie przewyższa jed norazowo sumy 30 ~OO mk., mogą być zawie
rane przez naczelników urzędów skarbowych w granicach przewidzianego 
na ten cel kredytu , Je~eli cena umowy przewyższa 30,000 mk" a nie prze
kracza 200,000 mk., projekty umów winny być zatwierdzane przez izbę 
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skarbową; gdy cena przekracza 200.000 mk., n ależy wyjednać decyzję Mi· 
n isterstw a Skarbu" . 

§ 2. Rozporz'idzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dnielil 
ogłoszenia. 

Minister Skarbu: 
Michalski 

675. 

Rozporządzenie wykonawcze Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 17 października 1921 r. 

do ustawy w sprawie powołania państwowej Rady kolejowej . 

Na mocy art. 3 ustawy z dnia 15 kwie tnia 1921 r. w sprawie powoła· 
nica państwowej Rady Kolejowej (Dz. U. Rz. P. ]\fe 38, poz. 226) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Członkowie państwowej Rady kolejowej oraz zastępcy członków 
są m ianowani względnie wybierani na okres trzechletni, który rozpoczyna 
się z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim składu Rady na podsta""ie 
dokonanych wyborów względ n ie mIanow ań. Miejsce opróżnione w pań· 
stwowe j Radz ie kolejowej przed upływem "trzechlecia obsad:ła się tylkCł ne 
okres do końca trzechlecia. 

§ 2. Pod .koniec określonego w § 1 okresu trzechletniego rozpisuje 
Minister Kolei Zelaznych ogól ne wybory do państwowej Rady kolejowe j, 
podając terminy, w których należy dokonać wyborów w kaidej z grup wy· 
borczych, przewidzianych wart. 3 statutu pallstwowej Rady kolejowej p. 2. 
3 i 4 a mianowicie: 

a) w grupie miast; 
b) w grupie powiatowych ciał samorządowych; 
c) w grupie organizacji gospodarczo-społeczny::\}; 
d) w grupie dyrekcyjnych rad kolejowych. 

Termin wyborów dla każdej z grup wyborczych oznaczony b~dzłe 
dwoma datami jako granicami okresu, v{ ciąg u którego należy dokonać 
wyboru i powiadomić Mi nisterstwo Kolei Zelaznych o d9konanym wyborze. 

Wybory uzu pełniające rozpisuje Minister Kolei Zel aznych w miare: 
potrzeby. 

§ 3. Członkiem państwowej Rady kolejowej lub jego zastepcą może 
D.yĆ wybrany każdy o bY\'/atel Parlstwa, bez wzgl<.=:du na to czy jest lub nie 
cdonkiem rady miej skiej wzgl~dnie sejmiku (rady powiatowej) lub orge· 
nlzacji gospoda rczo· społecznych, uprawnionych do wyboru, jeżeli ty lko p. 
siada pełne prawo do piastowania u rzędów publicznych, w my śl i stnieją 
cych ustaw i w chwili dokonania wyboru był pełnoletni, a nie pozosta;e 
VI czynnej państwowej sł użbie kolejowej. 

§ 4. Członkowie państwowej Rady kolejowej i ich zast~pcy mogą ł>)i'Ć 
wybrani wzg lędnie mianowani na n astępny oKres trzechletni ponownie. 

Na miejsce opróżnione przez członka państwowej Rady kolejowe 
w<:hodzi jego zast~pc(j. Jeżeli przed upływem trzechlecia braknie członka 




