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można zastrzec, że be:d~ usuwalni tyłko dla ważnej 
przyczyny". . 

f\rt. 11 w ustępie 2. Wyr"-z miljon zmienia się 
na sumę marek polskich, odpowiadającą równowar-
tości 20.000 franków złotych. . 

Rrt. 14 koniec ustępu 2 zmienia się na: "przy
najmniej dni 14". 

f\rt. 15 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: "Pełno-
mocnik musi złożyć pisemne pełnomocnictwo". . 

Rrt. 17 ustęp 3. Uchwały w przedmiocie wszel
kich zmian umowy spółki, w szczególności w przed
miocie podwyższenia i obniżenia kapitału zakłado
wego, przedłużenia terminu do wpłaty udziału, ora~ 
w przedmiocie rozwiązania spółki - zapadają glosamI 
spólników, reprezentujących przynajmniej 3/4 głosów. 

Rrt. 17 ustęp 4. Zobowiązanie spólnika do świad
czeń ponad pierwotną umowę może nastąpić tylko 
za zgodą piśmienną. 

. Rrt. 19 ustęp 1 punkt 2: żądać w ciągu 2 mie-
si~cy od powzięcia uchwały, co do której w ciągu 
7 dni zgłosili sprzeciw listem poleconym, jej unie
ważnienia w drodze powództwa. Sąd okręgowy lub 
sędzia rejestrowy uwzględni żądania powyższe, jeśli 
zachodzą słuszne i uzasadnione ku temu powody. 

Rrt. 2. Rrtykul 2 dekretu o rejestrze handlowym 
(Dz. Pr. P. P. N2 14, poz. 164) otrzymuje w punkcie 
liczba 9 brzmienie następujące: 

,. w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpo
wiedzialnością imiona i nazwiska członków zarządu, 
względnie rady nadzorczej, wysokość kapitału zakła
dowego, wysokość kapitału w gotowiźnie i wkładach 
niepieniężnych, uchwały w przedmiocie podwyższe
nia i obniżenia kapitału zakładowego, wysokość udzia
łów i sposób ich wpłaty, terminy wpłaty, wysokość 
i terminy dokonanych wypłat na kapitał zakładowy, 
sprzeciw wierzycieli, gdy jest dopuszczalny, oraz 
zmiana tych danych; przepis ten stosuje się analo
gicznie do stowarzyszeń . j związków uznanych za 
handlowe". 

1\rt. 3. Ustawa niniejsza obowiązuje na obszarze 
I całego b. zaboru rosyjskiego i zyskuje moc obowią
zującą w przeciągu 10 dni od daty jej ogłoszenia. 
Jednocześnie rozciąga się na Ziemię Wileńską oraz 
na województwa: nowogródzkie, poleskie, wołyńskie 
j powiaty: białostocki, bielski, sokólski, grodzieński 
i wołkowyski województwa białostockiego - moc 
obowiązującą dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. o spół
kach z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz. Pr. P. P. 
NI! 15 poz. 201) wraz z wydanemi w .iego rozwinię
ciu i uzupełnieniu postanowieniami i rozporządze
niami. 

Rrt. 4. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Ministrom: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu 
oraz Skarbu. . 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojcitzc!;owski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minis'ter Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

Mini~r Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

1020. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 26 listopada 1923 r. 

w przedmiocie podwyisze~ia kosztów postęp~
wania przed Najwyższym Trybuna,łem f\dmml

stracyjnym. 

Na zasadzie alt. 6 ustawy z dnia 22 września 
1923 r. o kosztach postępowania przed Najwyższym 
Trybunałem Administracyjnym (Dz. U. R. P. N!! 69 
poz. 800) zarządza się: 

§ 1. Stawki: opłaty zasadniczej, maksymal~ej 
opłaty dodatkowej, kaucji jakoteż kwoty, o ktore 
opłata zasadnicza, wedle uznania Najwyższego Try
bunału Administracyjnego może być podwyższoną 
(art. 1 i 3 powołanej ustawy z dn. 22 września 1923 r.), 
ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
18 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 86 poz. 670), 
podwyższa się pięciokrotnie. 

Stawki opłat stemplowych, ustanowione wart. 4 
i 5 powołanej ustawy, a podwyższone powolanem 
rozporządzeniem Rady Ministrów, ustala się nastę
pujące: 

zamiast 30.000 mk. w wySOKości 150.000 mk. 
" 14.000" " 70.000" 
" 6.000" " 30.000" 

§ 2. Rozporządzenie nini e jsze wchodzi w życie 
w ośm dni po ogłoszeniu . 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kuc1;arski 

1021. 

Rozporządzenie Rady M.inistrów 
z dnia 26 listopada 1923 r. 

w prze'dmiocie rcz,wiązaniaRadyMiejskiej w Zdu
nach pow. KrotoszYllskiego w województwie 

poznańskiem. 

Na podstawie § 79 ordynacji miejskiej dla sied
miu wschodnich prowincji monarchji pruskiej z dnia 
30 maja 1853 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 261) 
i art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wpro
wadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzel' 
Rządu oraz () dalszem uzgodnieniu ustawod3wstwa 
na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. Ni! 75, 
poz. 511) zarządza się co następuje: 

§ 1. Rozwiązuj e się Rad~ fV\iejską VI ZduniJch 
pow. Krotoszyńskiego w województwie poznańskiem. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży. · 
de z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kicrnik 


