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§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospo
litej Pglskiej. 

Prezes Rady Ministrów: W. Sikorski 

Minister Skarbu: W. arabski 

239. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 17 marca 1923 r. 

w przedmiocie zmiany rozporządzenia wyko
nawczego .z dn. 30 stycznia 1920 r. do ustawy 
z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organi-

zacji władz i urzędów skarbowych. 

Na zasadzie art. 12 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji wladz i urze:dów 
skarb,owych (Dz. P. P. P. Nf! 65, poz. 391) zarządza 
sl~ co następuje: 

§ 1. Paragrafy 20, 21 i 22 rozporządzenia wy
konawczego z dn. 30 stycznia 1920 r. do ustawy 
o organiz::lcji władz i urzędów skarbowych (Dz. U. 
R. P. Ng 15, poz. 81) zmienione rozporządzeniem 
z dn. 12 paźd ziernika 1921 r. (Dz. U. R. P. N'ł 9J, 
poz. 674) otrzymują na3tępujące brzmienie: 

§ 20; "Wszelkie umowy najmu pomiesz:;.zeń dla 
urzędów i zakładów skarbowych, o ile termin najmu 
nie przekracza . 3 lat, a wysokość czynszu sumy 
1.000.000 mk. rocznie, zawiera izba skarbowa. O ile 
czynsz roczny przeki!'!cza sumę 1.000.000 mk. lub 
termin najmu 3 lata, projekt umowy winien być 
przedstawiony do zatwierdzenia Ministerstwu Skarbu 
wraz z opinją dyrektora izby skarbowej. . 

Kontrakty najmu podpisuje w imieniu Skarbu 
Państ\va dyrektor izby skarbowej lub upoważniony 
przez niego urzędnik". 

§ 21: "Do czasu wydania ogólnych przepisów 
o sposobie przeprowadzznia robót i dostaw państwo
wych w każdym poszczególnym wypadku określa 
izba skarbowa, w jaki sposób .ma być wykonana do
stawa lub robota, czy przez przedsiębiorcę w drodze 
przetargu lub z woln~j ręki, czy sposobem gospo
darczym, o ile chodl.i o dostawy i roboty wartości 
do 1.500.000 mk, co clo robót i do.staw powyżej tej 
sumy decyduje I'/\ini.sterstwo Skarbu"_ 

§ 22: "Umowy dostaw i umowy wykonania ro
bót, o ile cena dostawy, czy roboty nie przewyższa 
jednon:lzowo sumy 500.000 mk, mogą być: zawierane 
przez naczelników urzE;dćvv skarbowych IN granicach \ 
przewidzianego nC] ten ce l kred/ tu . Jeżeli cena 
umowy przewyższa 500.008 mk., a nie przekracza 
2.500.000 mk., projekty umów \"vinny być zatwier
dz:.me przez izbę s.ko rboV/:;; gdy ce na przekracza 
2.500.0ÓO mk. należy wyjednać decyzją Ministerstwa 
Skarbu". 

/ 

• 
• 

• § 2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem ogłoszenia. Z tym dniem tra d 
moc rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 paź
dziernika 1921 r. w przedmiocie zmiany rozporzll
dzenia wykonawczego z dn. 30 stycznia 1920 r. do 
ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasQwej orga
nizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. U. R. P. 
N2 91, poz. 674). . 

Minister Skarbu: W. arabski 

240. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych 

z dnia 19 marca 1923 r. 

w przedmiocie przekazania Delegatowi Rządu 
w Wilnie zatwierdzania budżetów powiatowych 
związków l<omunalnych oraz zarządzania wy
borów uzupełniających do sejmików powia-

towych. 

Na zasadzie art. 7 i 9 ustawy tymczasowej 
z dnia 2 sierpnia 1919 r. O organizacji władz admini
stracyjnych II instancji (Dz. P. P. P. Ng 65, poz. 395) 
VI związku z §§ 1 i 3 rozporządzenia Rady .~inistrów 
z dnia 8 czerwca 1922 r. w przedmiocie organizacji 
władz admnistracyjnych li instancji na Ziemi Wileńskiej 
(Dz. U. R. P. N2 47 poz. 410) j § 5 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1922 r. w przedmio
cie rozciągnięcia na Ziemi~ Wileńską mocy obowią
zującej dekretów o tymczasowej ordynacji wyborczej 
dla sejmików pO~/iatowych, o tymczasowej ordynacji 
powiatowej, o skarbowości powiatowych związków 
komunalnych i ustawy w sprawie delegatów od miast 
w sejmikach powiat.:Jwych (Dz. U. R. P. N~ 72, poz. 652) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Zatwierdzanie budżetów powiatowych związ
ków komunalnych (art. 47 p. 3 dekretu z dnia 
4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powia~ 
towej d13 obszaru Polski byłego zaboru rosyjskiego 
Dz. P. P. P. Ng 13, poz. 141), oraz zarządzanie wyborów 
uzupełniających do sejmików powiatowych (art. 12 
dekretu z dnia . 4 lu tego 1919 r. Dz. P. P. P. N2 13, 
poz. 141), zastrzeżone dotąd kompetencji Ministra 
Spraw Wewnętrzriych, przekazuje si~ Delegatowi 
Rządu w Wilnie. 

§ 2. Rozporządzen ie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

fliinister Spraw WewnętrznYc.h: W. SikorskI 
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