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flrt. 4. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
~ię Ministrowi Skarbu. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. arabski 

511. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na· 

~t~pującej treści: 

Ustawa 
z dnia 15 czerwca 1923 r. 

o prowizorjum budżetowem za czas od 1 kwiet· 
nia do 30 czerwca 1923 r. 

Rrt. 1. Upoważnia się Rząd do czynienia wy
datków państwowych . w czasie od 1 kwietnia do 30 
czerWal 1923 r. w wysokości kredytów, przyznanych 
wart. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1923 r. (Dz. U. R. 
P. NI! 22, poz. 138), oraz w wysokości kredytów do
datkowych, przyznanych w okresie od 1 stycznia do 
31 marca 1923 r. na mocy art. 2 powołanej ustawy 
oraz art. 1 ułltawy z dnia 24 marca 1923 r. o pierw
szem dodatkowe m prowizorjum budżetowe m za czas 
od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1923 r. (Dl, 
U. R. P. N2 38, poz. 253) i art. 1 ustawy z dnia 
15 czerwca 1923 r. o druglem dodatkowem prowi
zorjum budżetowem zp czaś od dnia 1 stycznia do 
dnia 31 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N266, poz. 510). 

Rrt. 2. Przekroczenie kredytów prowizorycz
nych, ustalonych wart. 1, może nastąpić tylko w ra
zie dalszego wzrostu drożyzny w granicach 1000/0 
tych kredytów. 

Wyjątek stanowllł: 

1) kredyty dodatkowe, potrzebne na pokrycie 
wydatków rzeczowych, zwi.::kszonych skut
kiem podwyżki taryf pocztowych, telegra
ficznych oraz kolejowych; 

2) kredyty dodatkowe, potrzebne wskutek wzro
stu kursu walut zagranicznych na dokonywa
nie wydatków osobowych i rzeczowych, płat
nych w walucie zagranicznej. o ile suma kre
dytów, ustalona w walucie zagraniczneJ, nie 
zostaje przekroczona. I 

Zmiany budżetowe, o których mowa w usb~pie 
poprzednim, mogą być dokonane za uprzednill zgo
dą Ministra Skarbu ponad granic.::. ustaloną w ustE:
pie pierwszym. 

Otwieranie nowych kredytów może nastąpić 
tylko na wniosek Ministra Skarbu, zatwierdzony w dro
dze ustawodawczej. 

________ - __ n __________________ __ 

koszty dokończenia budowy kolonji urżE:dniczych na 
Mokotowie i Zoliborzu. 

Rrt. 4. Wymienione wart. 1, 2 i 3 wydatki 
państwowe mają być dokonywane na poczet konsty
tU<lyjnie mającego się zatwierdzić budżetu na r. 1923: 

Rrt. 5. Upoważnia się Rząd do pokrycia wy
datków państwowych w okresie od 1 kwietnia do 
30 czerwca 1923 r. dochodami państwowemi, przewi
dzianemi IN preliminarzu na rok 1922, przy uwzględ
nieniu podwyżki tych dochodów, oraz dochodal'rli, 
opartemi na nowych tytułach prawnych. . 

flrt. 6. Minister Skarbu upoważniony jest do 
przedsi.::brania operacji finanśowych celem pokrycia 
wymienionych wart. 1, 2 i 3 wydatków, nie znajdu
jących pokrycia w dochodach państwowych. 

flrt. 7. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
1 kwietnią 1923 r. 

Rrt. 8. Wykonanie nIniejszej ustawy powierza 
się Ministrowi Skarbu. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minisler Skarbu: W. arabski 

512. 

Ha mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na-
stępującej tre~ci: • 

Ustawa 
z d.nia 23 ~ze~wca 1923 r~ ' 

w przedmiocie podwyższenia gwarancji Skarbu 
Rzeczypospolitej Polskiej za dopełnienie przez 
Polski Bank Krajowy zobowiązań, wypływają-

cych z wydilnia obligacji komunalnych. 

Rrt. 1. Gwarancja Skarbu Rzeczypospolitej Poj· 
skiej za dopełnienie przez Polski Bank Krajowy zobo
wiązań, wypływających z wydania obligacji komunal
nych, zostaje podwyższona do kwoty 20 miljardów 
marek imiennej wartości. 

l\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Ministrowi Skarbu. 

Rrt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w źycte 
z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Rrt. 3. Upoważnia się Ministra Skarbu do ot- Prezes Rady Ministrów: Witos 
warcia w prowizorjum budżetowem za czas od Minister Skarbu: W. arabski 
l kwietnia do 30 czerwca 1923 r. w części 16 "Mi-
nisterstwo Robót Publicznych" kredytu dodatkowego 
w kwocie 3.000.000.000 mk. z przeznaczeniem na 

\. 


