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884. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 27 października 1924 r. 

w sprawie zm iany niektórych postanowień roz
porządzenia M dy Ministrów z dnia 26 czerwca 
1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we wła-

dzach i urzędach państwowych. 

Na mocy art. 11 i 17 ustawy o państwowej 
służbi e ' cywilnej z dnia 17 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. 
N2 20 poz. 164) zarządza się co następuje: 

§ 1. Ustęp trzeci § 2 rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowie niu 
tabeli stanowisk we. władzach i urzędach państwo
wych (Dz. U. R. P. N264 poz. G31) otrzymuje brzmie
nie następujące: 

"Postanowienia § niniejszego dotyczą również 
wykazu na rok 1925, z tą jednak zmianą, że' ogło
szenie wykazu stanowisk w gaz~cie rządowej nastąpi 
prze d końcem listopada 1924 r. ' 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze w<;hodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady jIft,inistrów 
i Minister Skarbu:W. Gi'abski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hiibnet 

Minister Spra..y \\,ojskowych: Sikorski 

Ministe r Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego: Miklaszewski 

/ I 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: JanickI 

Minister Pracy i Qpieki Społecznej: L. Darowski 
• 

Kierownik Ministerstwa Robót Publicznych: Rybczyński 

Minister Spraw Zagranicznych: Al. Skrzyński 

Minister Sprawiedliwości: WI. Wyganowski 

f\'\inister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 

Ministe r Kolei: Tyszka 

Minister Reform Rolnych:/ I W. Kopczyński 

~85. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewn~trznych 

z dnia 15 października 1924 r. 

wyda ne w porozumieniu :i Ministrem Skarbu 
celem wykonania ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. 
o wpro wadzeniu niektórych zmian \V ustawie 
z dn. 11 sierpnia 1923 f. o tymczasowem ure-

gulowaniu finansów komunalnych. 

Na podstawie a rt. 3 i 4 ustawy z dnia 31 lipca 
1924 ~oku o wpr,owadzeniu niektórych zmian w usta-

wie z dnia 11 sierpnIa 1923 roku o tym czasowem 
uregulowaniu finansów komunalnych t(Dz. U. R. P. 
N2 73, poz. 719) zarządza się co następuje: 

§ 1. 
Do art. 1 ustawy. , 

Wymiar / i pobór przeznaczonego na pokrycie 
deficytów budżetowych samQistnego podatku z grun
tów, przemysłu, handlu i budynków na rzecz gmin 
wiejskich b. zaboru rosyjskiego, uskuteczniają te 
gminy w myśl art.. 43 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów ko
munalnych (Dz. U. R. P. N2 94, poz. 747). W tym 
celu władze skarbowe obowiązane są zarządom tych 
gmin dostarczyć: 1) danych co do roku 1924, do
tyczących przypadającego w odnośnej gminie z każ
dej oddzielnej jednostki podatkowej zasadniczego 
podatku gruntowego (bez oddzielnego dodatku i ulg, 
przewidz ianych wart. 2 i 3 ustawy z dnia 15 czerw
,ca 1923 r. w przedmiocie wyrównania podatków 
gruntowych tudzieź niektórych podatków budynko
wych (Dz. U. R. P. N2 65, poz. 505), tudzież 2) imien
nego wykazu osób, które nabyły świade ctwa prze
mysłowe na prowadzenie w odnośnej gminie przedsi~
biorstw przemysłowych i handlowych, względn ie zaj~ć 
przemysłowych , z oznaczeniem ceny tych świadectw 
zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospo
litej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1924 roku (Dz. IU. 
R. P. N2 33, poz. 340) - wydziały powiatowe zaś 
winny dostarczyć danych co clo przypadającego po
datku budynkowego (rozporządzenie Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r.-Dz. U . . R. P. 
N2 !51, poz. 523). 

Podział ogólnej sumy samoistnego podatku po
mi~dzy poszczególnych podatników p rzeprowadza się 
w ten sposób, że iloraz, o trzymany z podzielenia 
tej że ogólnej sumy przez sumę podatków państwo
wych, opłacanych w danej gminie z gruntów, z .prze
mysłu i handlu jakoteż z budynków, I'nnoży się przez 
sumy przypadających na poszczególnych płatników 
podatków od gruntu i budynków oraz cen $wiadectw 
przemysłowych i handlowych. 

Do sumy podatków państwowych , opłacanych . 
w danej gm inie, wlicza. się również p odate k od grun- , 
tów państwowych, o ile od gruntów tych został wpro
wadzony samoistny podatek na rzecz gminy. 

§ 2. 
Do art. 2 ustawy. 

Postanowienie art. 2-go dotyczy podatku od 
lokali VI gminach wiejskich, a nie obejmuje podatku 
od zbytku mieszkaniowego i podatku hotelowego. 

§ 3. 
Do art. 3 ustawy. 

P rzy wymiarze i poborze przez władze skarbo
we wojewódzkiego podatku od wyszynku i drobnej 
sprzedaży trunków mają odpowiednie zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 14 maja 1923 ro,ku w prze d
miocie państwowego podątku przemysłowego (D. U. 
R. P. N2 58, poz. 412). Wyjątek stanowi przepis, 
zawarty w § 9 niniejszego rozporządzenia. 
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