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310. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 22 maja 1926 r. 

w sprawie zmiany rozporządzeń wykonaw· 
czych do ustawy z dn. 3t lipca 19t9 r. o tym
czasowej organizacji władz i urzędów skarbo· 

wych. 

Na zasadzie art. ,12 i 15 ustawy z dn. 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych " (Dz. p, P. , p; N2 65,. poz. 3~1) ,zarządza 
się conast~puje: 

§ t. Paragrafy 20. 21 I 22 rozporządzenia wy· 
Iwnawczego z dn. 30 stycznia 1920 r. do ustawy 
o organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. U. 
R. P. N2 15, poz. 81), zmienione rozporządzeniami 
z dn; 17 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 36, poz. 239), 
oraz z dn. 30 'grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. z r. 1924 
N2 4. poz. 30), otrzymują następujące brzmienie: 

§ 20. ..Wszelkie umowy najmu pomieszczeń dla 
urzędów i zakładów skarbowych, o ile termin 
najmu nie przekra~za 3 lat, ~ wysokość czyn
szu 3000 zł. rocznie, zawiera izba skarbowa. 
O ile czynsz roczny przekracza wartość 3000 
zł. lub termin najmu 3 lata. projekt umowy 
winien być przedstawiony do zatwierdzenia 
Ministerstwu wraz z opinją prezesa izby skar
bowej. Kontrakty najmu podpisuje prezes iz
by sl~arbowej lub upoważniony przez niego " 
urzędnik" . 

§ 21. "Do czasu wydania ogólnych przepisów o spo
sobie prowadzenia robót i dostaw państwo
wych w każdym poszczególnym wypadku 
określa izba skarbowo, w jaki sposób ma być 
wykonana do~tawa lub robo,ta, czy przez przed
siębiorcę w drodze przetargu lub z wolnej rę
ki, czy sposobem gospodarczym, o ile cho
dzi o dostawy i roboty dO wysokości 3000 zł.; 
co ' clo robót i dostaw, których koszt przekra
cza 3000 zt., decyduje Ministerstwo Skarbu". 

§ 22. ' "Umowy dostaw i umowy wykonania robót, 
o ile cena dostawy czy roboty nie przekra
cza jednorazowo sumy 300 zł. mogą być za-, 
wierane przez naczelników urzędów skarbo
wych w granicach przewidzianego, na ten cel 

i , 

, kredytu. Jeżeli cena umowy przekracza wy
sokość zł. 300, a nie przekracza 3000 zł., pro
jekty umów winny być zatwierdzane przez 
izbę skarbową". 

I 
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 

z dniem 1 lipca 1926 r. Z tym dniem tracI moc 
rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu z dn. 30 
grudnia 1923 r. do ustawy z dn. 31 lipca 1919 r. 
o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbo
wych (Dz. U. R. P. z r. 1924 N2 4, poz. 30). 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

311. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 25 maja 1926 r. 

w sprawie kursu listów zastawnyc:h Państwo
wego Banku Rolnego przy przyjmowaniu na 

poczet podatku majątkowego. 

Na podstawie art. art. 58 ' p. c. i 90 ustawy 
z dnia 11 sierpnia t923 r. o podatku mają.tkowym 
(Dz. U. R. P. N2 94, poz. 746)' zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Listy zastawne Państwowego Banku Rol
nego serji I (zobowiązania Banku do wydania listów 
tejserji), określone w § l rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 19 lutego 1925 r. wydanego w poro· 
zumieniu z Ministrem Reform Rolnych oraz Ministrem 
Rolnictwa i Dóbr Par'lstwowych w sprawie przyjmo
wania na poczet podatku majątkowego listów zastaw
nych Państwowego Banku Rolnego (Dz. U. R. P. 
N2 22, poz. 156), będą przyjmowane na poczet po
datku majątkowego po kursie 140 za 100 nomi
na-lnych. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie , 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
1 maja 1926 r. 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 
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