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stopniom służbowym, otrzymanym przez nich przy 
mianowaniu. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
. z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
11 stycznia 1926 roku. 

Prezes Rady Ministrów: Al. Skrzyński 

Minister Skarbu: J. Zdziechowski 

Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego: St. arabski 

103. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych 

z dnia 27 stycznia 1926 r. 

o obowiązkowe m utrzymywaniu przez apteki 
niektórych surowic. 

Na podstawie art. 2 p. 131 art. 10 zasadniczej 
ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Oz, P. P. P. 
NI! 63 poz. 371), ustawy z dnia 28 listopada 1923 r. 
o zniesieniu Ministerstwa Zdrowia Publicznego (Dz. 
U. R. P. NI! 131 poz. 1060), § 1 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. 
w przedmiocie rozdziału kompetencji Ministra Zdro: 
wia . Publicznego (Dz. U. R. P. NI! 9 poz. 86) oraz ' 
art. 362 ros. ust. lekarskiej (zbiór praw ros. t. XIII 
wyd. 1905 r.), § 7 austr. ustawy z dnia 18 grudnia 

.1906 r. (Dz. U. P. 1907 r. NI! 5) i p. Pt. § 1 rozdz. III 
,pruskiego królewskiego rozporządzenia aptekarskiego 
:z dnia 11 paździęrnika 1801 r., zarządza si~ co na
st~puje: 

§ 1. Wszystkie apteki publiczne obowiązane 
są posiadać na składzie nie mniej, niż 10.000 jedno

: stek antytoksycznych surowicy przeciwbłoniczej w od
powiedniej liczbie flakonów zawierających po 1000 

'lub 2000 jednostek, sześć flakonów po 10 ctm.B su
: rowicy przeciwczerwonkowej i po trzy flakony su
;rowic: przeciwmeningokokowej, przeciwtężcowej i prze
ciwpaciorkowcowej, każdy o zawartości 10 ctm.B• 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia. 

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozpo
rządzenie Ministra Zdrowi3 Publicznego z dnia 20 lu
tego 1923 r. w przedmiocie utrzymywania na składzie 
przez apteki surowic i szczepionek (Dz. U. R. P. 
N2 21 poz. 137). . 

Minister Spraw Wewnętrznych: WI. Raczkiewicz 

104. 

Rozporządzenie II Ministra Spraw 
Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu 

z dnia 3 lutego 1926 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. 
o obowiązku i sposobie pokrywania wydat!{ów 

przez związki komunalne. 

Na podstawie § 14 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 17 czer 'Nca 1924 r. o obo
wiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związ
ki komunalne (Dz. U. R. P. N2 51, poz. 522) zarzą
dza si~ co nast~puje: 

§ 1. 
Do § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Każdy przewidziany w budżecie wydatek może 
być uskuteczniony tylko na ten cel, na który jest 
w budżecie przeznaczony i tylko w granicach prze
widzianego kredytu. 

Zwiększenie kredytu przez·odpowiednie zmniej
szenie innych kredytów, przewidzianych w budżecie, 
może mieć miejsce tylko na podstawie uchwały or
ganu związku komunalnego, właściwego do uchwa
lania budżetu, zatwierdzonej przez władz~ nadzorczą, . 
właściwą do zatwierdzania budżetu. Uchwała taka 

. może zawierać ogólne upoważnienie zarządu związku 
komt.malnego do przenoszenia kredytów w budżecie 
zwyczajnym, lecz tylko w obr~bie grup wydatków. 
które według przyj~tej przez każdy związek komu' 
nalny zasady podziału wydatków w budżecie sŁano
wią grupy najdrobniejsze. 

W razie, gdy kredyt przewidziany w budżecie 
okaże się niewystarczającym i gdy nie może być 
zwiększony przez odpowiednie zmniejszenie innych 
kredytów, jako też w razie potrzeby dokonania wydat
ku w budżecie nieprzewidzianego, zarząd związku ko
munalnego postąpi w myśl przepisów, zawartych 
w ustępach: .drugim i trzecim § 1 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Kredyty przewidziane w budżecie związku ko
munalnego ważne są tylko do dnia 31 grudnia roku 
budżetowego. Po upływie tego dnia nie mogą być 
dokonywane żadne wydatki na rachunek roku ubieg
łego, chociażby odnośne kredyty zostały niewyczer
pane. Wyjątek stanowią tylko takie wydatki, które 
muszą być dokonane wskutek zobowiązań, zaciąg
ni~tych w roku ubiegłym przez związek komunalny 
w granicach kredytów, które były przewidziane w bud
żecie na pokrycie tych wydatków. Wydatki takie 
dokonywane być mogą w ulgowym okresie budże
towym, który trwać może najpóźniej do końca stycz
nia nowego roku budżetowego i powinny być uwi
docznione w sprawozdaniu rachunkowem z wykona
nia budżetu ubiegłego roku. Po ukończen iu okresu 
ulgowego mog~ być wydatki z roku ubiegłego, o któ
rych wyżej mowa, pokrywane Łylkoz kredytów no
wego roku budżetowego. 

Nadwyżka dochodów nad rozchodami, spowo
dowana bądź zaoszcz~dzeniem preliminowanych kre-


