
, ff2 87. Dzlęnnlk Ustaw. Poz. 677, 678 i 679. 995 
'T?' 5 F m 

677. 
Na mocy a,t. 44 Konstytucji ogłaszam ustawQ na

stępująceJ treści: 

Usta.wa 
z dnia 8 sierpnia 1923 r. 

w przedmiocie upoważnienia z3rządów gmin 
do czasowego zajmowania Jol<ali szkolnych 
W gminie na cele powszechnego nauczania. 

1\rt. 1. Zarządy gmin mogą za zezwoleniem 
właściwego kuratora zajmować na cZaS nie dłuższy 
niż 2 lata na cele powszechnego nauczania lokale 
wszelkich istniejących na terytorjum gminy . szkół 
społecznych t prywatnych w godzinC3ch popołudnio
wych lub wieczornych, o ile te lokale o tej porze 
nie są używane do udzielania nauki. 

flrt. 2. Kurator właściwego okręgu , zezwnlając 
na zaj€;cie, oznaczy jakie ubikacje, od jakiego terminu, 
VI jakich godzinach i na jak długo ulegają zajęciu na 
rzecz szkół powszechnych oraz określi warunki, jakie 
rnająbyć zachowane ze względów zdrowotnych 
i pedagogicznych. 

Kurator rozstrzyga również ostatecznie wszelkie 
spory co do sposobu i zakresu używania ubikacji 
oraz inwentarza szkol~go przez szkołę powszechną, 

, korzystającą z zajęcia na jej rzecz lokalu Innej szkoły. 

flrt. 3. Za zajęte ubikacje oraz ' za używanie 
utensyljów szl<olnych gmina płaci czynsz na zasadzie 
wzajemnego porozumienia się z zatządem zajętej 
szkoły. O ile porozumienie to nie nastąpi, wysokość 
czynszu okieśli urząd rozjemczy do spraw najmu, 
w miejscowościach zaś, gdzie urzędu rozjemczego 
nIema 7 właściwy sąd. 

I 

flrt. 4. Wykonanie niniejszej ustawy poleca 
się I Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. 

flrt. 5. (J~tawa niniejsza wchodzi w życie 
~ dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S . WDjclecbowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
. Qlqbiński 
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Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 18 sierpnia 1923 r. 

w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów 
pocztowych, telegraficznych i telefonicznych 

za nocną służbę. . 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 
1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjo
narjuszów państwowych (Dz. U. R. P. N2 65, poz. 429) 
zarządza sit: co nast€;puje: 

J 
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§ 1. Określoną w § 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 sierpnia 1922 r. w sprawie '.I/y
nagrodzenin funkcjonarjuszów pocztowych, tel:::g ra
ficznych i telefonicznych za nocną służbę (Dz. U. R. 
P. NQ 78, poz. TiO) i w § 1 rozporządzenia Rady Iv\i 
nistrów z dnia 18 stycznia 1923 (Dz. U. R. P. N2 10, 
poz. 60) je dnostkę wynagrodzenia za nocną służbę 
zmienia się z mocą wsteczną od 1 kwietnia 1923 r. 
do Końca czerwca 1923 w następujący sposób: 

a) dla urzędników w urzędach pocztowych, tele
graficznych, telefonicznych i pocztov"o-tele
grafi cznych I klasy na kwot€; 875 mkp., 
II klasy na kwotę 750 ml<p., wszystkich 
innych kbs na kwotę 625 rnkp. I 

b) dla niższych fun kcjonarjuszów w wysokości 
2/3 kwoty, . przypadającej dla urzędników. 

§ 2. Określoną w § 1 niniejszego rozporzą
dzenia jednostkę wynagrodzenia za nocną służbę 
podwyższa się począwszy od dnia 1 lipca 1923 r.: 

a) dla urzędników w urzqdach pocztowych, tele
graficznych, telefonicznych i pocztowo·tele
graficznych I klasy na kwotę 1300 młcp ., 
II klasy na kwotę 1100 mkp. , wszystkich 
innych klas na kwotę 900 mkp.; 

b) dla niższych funkcjonarjuszów w wysokości 
2/3 kwoty, przypadającej dla urzędników. 

§ 3. Jeśli w tej samej miejscowości znajduje 
si~ więcej urzędóv.: pocztowych, telegraficznych. teie· 
fonicznych i pocztowo-telegrcJicznych rozmaitej klasy, 
wynagrodzenie za nocną służbę reguluje się według 
tego urzędu, który zaliczony jest do najwyższej klasy. 

§ 4. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w ~ycie 
z dni~m ogłoszenia. ' 

Prezes Rady Ministrów: Wito.9 
• 

lv\inister Poczt i Telegrafów: MoszcJo/ński 
I 
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Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 23 sierpnia 1923 r. 

w przedmiocie zmian w postanowieniach o opo
datł~owaniu spirytusu na obszarze Rzeczypo

. spolitej Pelsldej. 

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. 
o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względ 
nie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. N2 41, poz. 248) i 'Ostaw)' z dnia 16 mar
ca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 30, poz. 183) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Ustanowiony w § 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25 lipca 1923 r. w przedmiocie 
zmian \V postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu 
na obszarze Rzeczypospolitej PoJskiej (Dz. U. R. P. I 
N2 78, poz. 612) podatek spożywczy od jednego 
stopnia hektolitrowego alkoholu Oedne~Q litra ~tu' 


