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Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę tła- · 

stępującej treści: 

Ustawa 

z dnia 2 sierpnia 1926 r. 

o upowainieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do . 

I\ri:. 3; Usbltva niniej$za obowiązuje do dnia. 
ukonstytuowania się następnego Sejmu. 

. I\ri:. 4. W"ykoDani~ ·niniei.~j ustawy porucza. 
się Preze'$owi Rady Ministrów i wszystkim mini
stro~, każdemu z nich we właściwym zakresiec . 
działania. ' 

Art. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie: 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 

lVydawania rozporządzeń z mocą ustawy. Prezes Rady Ministrów: K. Barter 

I\rt. 1. Upoważnia się p'rezydenta Rzeczypos- Minisler Spraw Wewnętrznych: Mlodzian~wski 
. politej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy 

w zakresie: 
uzgodnienia ustaw obowiązujących z Konsty- Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

lucją i wykonania jej postanowien, przewidują-
cych wydawanie osobnych ustaw, reorganizacji _ . 

/ 4v~i~itiiii~i:r!~!~j~J~,<;~\tfsi~'~~t.y~~~!~~~~_· - Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 
wiedliwości oraz świadczeń społecznych, a także · 
w zakresie zarządzeń, zmierzających do zabezpie- Minister Skarbu: C. Klarner 

. czenia równowagi budżetowej, stabilizacji wa-
luty i naprawy ~~ą..l!~Q§.Q2~!rc,~eg~ . VI Państwie, 

. . ( a w sżczególnoścl także w Qzleazlnie rolnictwa Minister Sprawiedliwości: W. Makowski 
i leśnictwa. 

Art. 2. Ro?:porządzenia te dotyczyć nie mogą 
spraw, wymienionych wart. 3 usL 4; art. 4, 5, 8, 
49 ust. 2; art. 50 i 59 ustawy Konstytucyjnej z dnia 
17 marca 1921 r. (O'z. U. R. P. Nr. 44 poz. 267), 
jak również nakładania nowych podatków i opłat 
publicznych, podwyższania ob.owiązujących stawek 
podatkowych ponad normę, przewidzianą ustawą 
z dnia l lipca 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. ' 63 poz. 
376), ustanawiania nowych monopoli i podwyższa
nia ceł, zwiększenia obiegu biletów _ zdawkąwych 
i bilonu ponad dotychczasowe uprawnienia, obcią
żenia i\-zamianynieruchomego majątku państwo
wego oraz zbycia tegoż, o ile -_ wartośc . poszczegól
nego objektu przekracza 100.000 zł., zmiany ordy
nacji wybot~zei do. Sejmu i Senatu, ustaw .samó
rządowych, ordynacji wyborczej do organów sa
morządu, zmiany 'granic województw, ustaw języ
kowych i szkolnych, ustawy antyalkoholowe; oraz 
prawa małżeńskiego. . 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego: A. Sujkowskf 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 
Dr. A. Racżyńskt 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Kolei: Romocki 

Minister Robót Publicznych: Broniewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
Dr. Jurkiewicz: 

Minister Reform Rolnych:Stariiewicz 

Warszawa. Tłoczono w Drukarni Literackiej, Nowy Świat 22 z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 
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