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wyda Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem 
Reform ' Rolnych. 

,§ 19. Państwowy Bank Rolny woli~y jest od 
wszelkich podatków bezpośrednich. 

§ 20. Wykreślanie dłużnych wpisów hipotecz
nych, zapisanych na rzecz Banku wzglc:dnie na rzecz 
instytucji i urzędów, htórych funduszami Bank admi· 
nistruje może być dokonywane na mocy dokumen
tów wystawianych w tym celu przez BaRk, a wyra
żających zgodę Banku na wykreślenie wpisów na 
jednostronne żądanie 'osób zainteresowanych. 

Egzekucje naleźności z tytułu kredytu, przyzna-
\ nego przez Państwowy Bank Rolny oraz należności 

z kredytu udzielonego 'z funduszów administrowanych 
przez Parlstwowy Bank Rolny, odbywają się trY,ibem, 
przewidzianym dla egzekucji bezspornych nalezności 
skarbowych. 

§ 21. Z końcem trzymiesięcznego okresu po 
dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia koń
czy , się okres urzc:dowania Rady Nadzorczej Państwo
wego Banku 'Rolnego w skłEldzie dotychczasowym. 

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenia ulega rozwiązaniu stosunek służbowy człon
ków dyrekcji Państwowego Banku Rolnego, urzędni
ków oraz niższYl=h funkcjonarjuszów Banku z zasto
sowaniem odpowiednkh przepisów o państwowej 
słuzbie cywilnej i ustawy o zaopatrzeniu emerytal
nem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych 
wojskowych. . ' 

Stosunek słu~bowy pracowników Pailstwowego 
Banku Rolnego ustali rozporządzenie Rady Ministrów 
z uwzględnieniem zasady, że pracownicy stali Pań
stwowego Banku Rolnego winni mieć zapewnioną 
eme.ryturę, przy ·stworzeniu kasy emerytalnej, 
o ·ile możności wspolnej z innemi przedsiębiorstwa
mi państwowemi. 

§ 22. Do czasu wydania przepisów o służbie 
w Państwowym Banku Rolnym w drodze rozporzą
dzenia Rady Ministrów stosunek służbowy człónków 
Dyrekcji ureguluje Minister Reform Rolnych przy za
chowaniu zasad niniejszego rozporządzenia. Stosu· 
nek służbowy innych pracowników Państwowego 
Banku Rolnego ureguluje Dyrekcja Państwowego 
Banku Rolnego w granicach upoważnień danych jej 
pr~ez f'viinisŁra Reform Rolnych. 

§ 23. Z chwilą wydania statutu Banku (§ 1) 
traci moc obowiązującą statut Państwowego Banku 
Rolnego ogłoszony, jako załącznik ustawy z dn. 1 O czerw
ca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego 
Banku Rolnego (Dz. U. R. P. N2 59, poz. 369). 

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza 
się Ministrowi Reform Rolnych w porozumieniu 
z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz 
z Ministrem Skarbu. 

§ 24. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 'ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 
. Prezes Rady Ministrów 

• 

i Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Reform Rolnych: Z. Ludkiewicz 

Minister Rolnictwa i Dób r Pańshvowych : JanickI 

/ 

451. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 30 kwietnia 1924 r. 

w przedmiocie podwyższenia niektórych norm 
zasiłków dla rodzin osób powołanych na ćwi

czenia wojskowe. 

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 
1924 r. (Dz. U. R. P. N2 35 poz. 363) w przedmiocie ' 
przywrócenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 
22 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 37 poz. 246) o za
siłkach dla rodzin osób powołanych na ćwiczenia 
wojskowe i artykułu 8 ustawy zdnią 22 marca 1923 r. 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Ustęp II. § 1 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 10 kwietnia 1923 r. (Dz. U. R. P. Ne 40 
poz. 276) otrzymuje następujące brzmienie: 

ll. Dla rodziny wszystkich innych rezerwistów: 
w miejscowo· w osadach w miastach 

jeżeli do zasiłku 
uprawnioną jest: 

ściach wiej- i miastach powyżej 
skich: pomzej 10.000 mieszko 

a) tylko 1 osoba 50 gr. 
b) 2 osoby. 60 " 
c) 3 lub więcej osób 70 .. 

10.000 mieszk.: 
60 gr. 
70 " 
80 " 

75 gr. 
85 .. 

1 zł. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w poro· 
zumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, . Skarbu 
oraz Pracy i Opieki Społecznej. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obo
wiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
22 październi!<a 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 114 poz. 911). 

Zasiłki przyznane rodzinom wymienionym w § 1 
z tytułu ćwiczeń wojskowych odbytych w roku 1924 
przed dniem ogłoszenia niniejsiego rozporządzenia 
mają być obliczone podług norm ustalonych w § 1 
niniejszego rozporządzenia. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. arabski 

lvUnister . Spraw Wewnętrznych: Z. Hiibnel' 

Minister Spraw ' Wojskowych: Sikorski 

Kierownik Ministerstwa Pracy 
i Opieki Społecznej: a. Simon 

452. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 9 maja 1924 r. ' 

o zastosowaniu złotego do kosztów i opłat są
dowych w górnośląskiej części sądu apelacyj

nego w Katowicach . 

Np zasadzie art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 
1924 r. w przedmiocie kosztów sądowych i opłat 
w górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego 

, IN btowicach (Dz. U .. R. P. J'.lg 43, poz. 449), art. 5, 
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6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowa
niu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych 
innych dochodów publicznych oraz kredytów udzie
lanych przez instytucje parlstwowe i samorządowe 
(Dz. U. R. P. NQ 127, poz 1044) oraz roz porządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwiet
nia 1924 r. o zmianie ustroju pieniężnego (Dz. U. R. 
P. N2 34, poz. 351) zarządza się co następuje: 

§ 1. Na górnośląski obszar sądu apelacyjnego 
w Katowicach rozciąga się moc obowiązującą po
stanowień§§ 2 do 13 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 25 lutego 1924 r. o zastosowaniu złotego do 
kosztów i opłat sądowych w województwach: poznań
skiem i pomorskiem (Dz. U. R. P. N~ 19, poz. 187), 
z zastosowaniem § 10 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1924 r. 
o zmianie ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. N2 34, 
poz. 351). 

§ 2. Wart. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 1924 r. 
w przedmiocie kosztów sądowych i opłat w górn o
śląskiej części okręg u sądu ap,elacyjnego w Kato
wicach (Dz. U. R. P. 43, poz. 449) ustępy 1 a), 2 a), 
3 a) i 4 § 72 pruskiej ustawy o kosztach sądowych 
otrzymują brzmienie następujące: ' 

,,1. przy firma ch handlowych pojedyńczych: 
a) za wciqgnięcie firmy (pierwszy wpis) w miarę 

zaliczenia przedsiębiorstwa IN myśl § 6 do 8, 
24, 34 ustawy o podatku przemysłowym 
z dnia 24 czerwca 1891 r. (Zb. ust. prusko 
str. 205), do: ' 
I klasy podatku przemysłowego 60 zł. 

/I"" " 30 " 
III"" " 12 ., 
IV"" " 6 " 
Przedsiębiorstwa , które z powodu małego do-

chodu i kapitału są wolne od podatku przemysło
wego 1 zł. 20 gr." 

,,2. Przy spółkach jawnych handlowych, spół' 
kach komandytowych, spółkach z ogruniczoną odpo
wiedZialnością oraz osobach prawniczych, podlega
jących Obowiązkowi zarejestrowania ze względu na 
przedmiot lub rodzaj przedsiębiorstwa oraz jego roz
miar: 

a) za pierwszy 'wpis przy kapitale zakładowym 
do 50.000 zł. wl,ącz nie - podwójną opłatę 
określoną w ustępie 1 a) stosownie do klasy 
podatku przemysłowego, przy kapitale zaś po
wyżej 50.000 zł. po 10 zł. od każdych następ
nych 10.000 zł. przyczem niepełne 10.000 zł. 
uważa się za pełne". 

,,3 Przy spółkach akcyjnych i akcyjno-koman
, dytowych: 

a) za, pierwszy wpis przy kapitale zakładowym 
. do 50.000 zł. potrójną opłatę, określoną 
w ustę pie 1 a) dla pierwszej klasy podatku 
przemysłowego, przy kapitale zaldadowym 
powyżej 50.000 zl. po 25 z ł. od ka żdych na
stę!:>nych 20.000 zł., Hcząc niepeln e 20.000 zł. 
za pełne". 

,,4. Przy spółdzielniach: 
a) La pierwszy wpis 4 zł. 
b) za wpis o zmianę statutu 2 zł. 
c) za ka żdy inny wpis 1 zl.';. 

§ 3. Wykonanie mniejszego rozporządzenia 
powierza się fĄinistrom: Sprawiedliwości i Skarbu. . 

§ 4. f(ozporządze nie ninie jsze obowiązuje na 
obszarze górnośląsk iej części okręgu sądu apelatyj
nego \V Katowicach i wchodzi w życie z dniem ogło~ . 
sze nia. 

Prezes Rady Min istrów 
i Minister Skarbu: W. Grabski 

Minister Sprawiedliwości: WI. WyganolVski 

453. 

Rozporządzenie Rady Ministrów' " 
z dnia 21 l\Iaja 1924 r. 

O ustaleniu na miesiąc czerwiec 1924 r. mnożnej 
dla określenia uposażenia fllnkcjol'~arjuszów . 

pailstwowych i wojska. 

Na mocy a rt. 5 u'stawy z dnia 9 paźdZiernika 
1923 roku o uposażeniu funkcjonarjuszów państwo
wych i wojsim (Dz. U. R. P. N2 116, poz. 924) za-
rządza s ię co następuje: . 

§ 1. Na miesiąc czerwiec 1924 roku ustanawia 
s ię mnożną w wysokości 0,36 złotych polskich, 
względn ie 648.000 marek polskich. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsże wchodzi w życie 
-z dnie m ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów 
i jV\inister Skarbu: W. O,'abslci 

• fv1inister Spraw Wewnętrznych: ~. l1iJbnel' " 

--' .... ,,-.- ' ;:.' 

454. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministr~ 
Przemysłu i Handlu 
z dnia 10 miilja 1924 r. 

. W sprawie obniżenia podatku węglowego ,n 
. obSzarz.e Rl~czypospom~j . 

Na zasad zie art. 1 § 6 a. niemieckiej tJ sŁt\ wy' 
z dn. 20 kwietnia 1922 r\ tudzid § 2 rozporządz et1ii1 
Rady I\~inistrów z dn. 26 Kwietnia 1923 r. (Dz. U. R. P. 
Ne 48 poz. 331) zarządza się co następuje: 

, § 1. Przewidziany w § 1 rozporządzenia - Mińt
stra Skarbu i l''\inisl:raPrzemysłu i Handlu l d.nl~ 
24 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 135 pOL. '1128) . 
tud z ież w § 1 ustęp II rOlporzą~zen ia I\\inlstra Skar- . 
bu i Ministra Przemysłu i , Handlu l dn. 12 IlItego 
1924 r. (Dz. U. R. p~ N~ 16 poz. 164) podatek od I 

węgla zniża s ię w n astęp uj ący sposób: 
I. ella węg l a kami ennego z kopa lni re lil<s Z&-' 

głębia Dąbrowskie go z 12,5% na 8°/u wlil. rtoscl wzg l ęd-' 
nie ceny węgla z ważnością od dn. 1 kw ietn ia 1924 r.; 

II. dla węg l a ka m ie nnego z kopalni tło m, C ro
dziec l, {\'\a rs, Adela , An d rzej li, Bory, Tade~l$it, Wa i1~ 

• 
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