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§ 3. Rozporządzenie ' niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. arabski 

Kierownik Ministerstwa Reform Rolnych: Radwtm 

\, 
306. 

Rozporz,\dzenie Rady Ministrów 
z dnia 25 kwietnia 1925 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków 
Rady Zawiadowczej Pocztowej Kasy Oszczęd

ności. 

Na zasadzie ust. 2 § 7 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z , dnia 27 czerwca 1924 r. 
o Pocztowej' Kasie Oszcz~dności (Dz. U. R. P. N!! 55 
poz. 545) zarządza się co ' nast~puje: 

§ 1. 'Wynagrodzenie członków Rady Zawiadow
czej Pocztowej Kasy Oszc:zc:dności ustala si~ w wy
sokości 60 złotych za udział w kaźdem ,posiedzeniu. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
" wierza si~, Ministrowi Skarbu. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 nastc:pującego po ogłoszeniu miesiąca. 

" Prezes Rady Ministrów , 
i Minister Skarbu: W arabsk, 

307. ' 

;; , Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z 'dnia 20 kwietnia 1925 r. 

" , o ' zmianie' właściwości terytorjalnej sądów po
wiatowych w Strumieniu, Cieszynie i Skoczowie. 

, ,'" Ńa zasadiie § 2 ustawy z dn. 11 czerwca 1868 r. 
, Dz. P. P. N!! 59 zarządza się co następuje: 

§ 1. Gminę Pruchno wyłąCza się z właściwości 
terytorjalnej , sądu powiatowego w Strumieniu i włą
cza się ją , do właściwości terytorjalnej sądu powia
towego w Cieszynie. 

§ 2. Gminę Ochab y wyłącza się z właściwości 
terytorjalnej sądu powiatowego w Strumieniu i włą
cża si~ ją do właściwości terytorjalnejsądu powia
towego wSkoczowie. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem 1, lipca , 1925 r. 

Mińister Sprawiedliwości: A. ·'Życ!Jliński 

308. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 25 kwietnia 1925 r. 

zmieniające kompetencję izb skarbowych do 
zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzy
wien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się 
opłat stemplowych (należytości stemplowych 
i bezpośrednich) i podatków: spadkowego, od 

darowizn i giełdowego. 

Na zasadzie art. '13 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. ó tymczasowej organizacji władz i urz~dów 
skarbowych (Dz. P. P. P. N!! 65 poz. 391) zarządza 
śi~ co następuje: 

§ 1. Kwote: 500 zł., do której wedle § 1 ~oz
porządzenia Ministra , Skarbu z dn. 2 lipca 1924 r. 
(Dz. U. R. P. N2 62 poz. 613) wolno izbom skarbo
wym zniżać lub umarza~ na prośb~ interesowemej 
osoby kary pieni~żne (grzywny) lub podwyżki, pod-

, wyższa si~ na 5.000 zł. 

§ 2. Rozporząd?enie mmejsze wchodzi W ży· 
de w tydzień po ogłoszeniu. 

Minister Skarbu: ' W~ arabski 

309. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
mysłu i , Handlu oraz Rolnictwa 

Państwowych 

z dnia 2 maja 1925 r. 

Prze
Dóbr 

w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia 
,z d l1ia 11 kwietnia 1925 roku o ulgach celnych. 

Na podstawie art. 7 punkt b ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R P. N!! 80 poz.777) zarządza 
sie: co nast;ęPuje: ' 

, § 1. W paragrafie 2 rozp.orządzenią z dnia 
11 kwietnia 1925 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. 
N!! 39, poz. 272) skreśla się ustęp drugi. 

Pierwsze zdanie drug,iego ' ustępu paragrafu 
trzeciego tegoż rozporządzenia otrzymuje brzmienie 
następujące: , 

"Wszelkie ulgi, o których mowa w niniejszem 
rozporządzeniu, mogą nie być stosowane względnie 
udzielane w stosunkach z państwami, które nie pod
pisały z Polską konwencyj handlowych, a to zależnie 

" od decyzji Ministra Skarbu". 

, § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie w dniu 5 maja 1925 r. 

Minister Skarbu: W. arabski 
Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 

Minister Rolnictwa i ,Dóbr Parstwowych: Janicki 


