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flrt. 9. Pod kierunkiem wydziału wykonawcze
go jest czynne biuro Komitetu. Szef biura w cha
rakterze referenta spraw bieżących ma udział w po
siedzeniach Komitetu z głosem doradczym. Koszty 

.. utrzymania biura ponosi Ska rb Państwa z budżetu 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu. 

flrt. 10. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłosze nia. Równocześnie tracą moc 
obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 marca 1920 r. 
o Komitecie Floty Narodowej (Dz. U. R. P. z r. 1920 
N2 32, poz. 187). 

flrt. 11. Wykonanie niniejszej ustawy poleca 
się Ministrowi Przemysłu i Handlu. 

. Prezydent Rzeczypospolitej: ,. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: J. Pilsudski 

Minister Przemysłu i Hanelu: E. Kwiatkowski 
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Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw~ na· 
. stElPującej treści: 

Ustawa 

z dnia 1 marca 1927 r. 

z,mleniająca niektóre postanowienIa ustawy 
z. dnia 22 grudnia 1925 r. o środkach zapewnie-o 
nia równowagi budżetowej (Dz. U. R. P • .N'2 129, 

poz. 918). 

flrt. 1. Pl zywraca się moc obowią2ującą arty
Kułom: 27, 29, 37, 47, 48, 49, 54, 62, 65, 107. 108 
i 109 ustawy z 9 października 1923 r. o uposażeniu 
funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. 
Na. 116, poz. 924), oraz art. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 
1923 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie po
wszech nem i administracyjnem i prokuratorów (Dz. 
U. R. P. N2 134, poz. 1107), uchylonym lub zmienio
nym artykułami 3'cim, 4·tym, 5·tym, 6·tym, 8·mym 
i 10·tym ustawy z dnia 22 grudnia 1925 T. o środ
kach zapewnienia równowagi budżetowej (Dz. U. R. P. 
N2 129, poz. 918). 

Art. 2. W artykułach 34 i 51 ustawy z dnia 
9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarju
szów państwowych i wojska (Dz. U. R. ·P. N2 116, 
poz. 924), zmienionych artykułem 4·tym ustawy z dnia 
22 grudnia 1925 r. o środkach zapewnienia równo
wagi budżetowej (Dz. U. R. P. N2 129, poz. 918), 
dodaje się dwa dalsze ustępy obrzmieniu następu
jącem: 

"Oznaczona w ustępie pierwszym maksymalna 
ilość godzin nauczania tygodniowo wynosi w każdej 
kategorji przedmiotów: 

a) o jedną godzinę mniej dla nauczycieli, ma· 
jących więcej niż 15, a mniej niż 20 poli
czalnych lat pracy nauczycielskiej; 

b) o dwie godziny mniej dła nauczycieli, mają' 
cych więcej niż 20; CI mniej niż 25 policzal
nych lat pracy nauczycielskiej; 

c} o trzy godziny mniej dla nauczycieli, mających 
ponad 25 lat policzalnych pracy nauczy
cielskiej. 

Zniżka powyższa obowiązuje każdorazowo na 
początku najbliższego roku szkolnego". · 

Rrt. 3. Przywraca sj~ ustęp pierwszy art. 6·go 
ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzy
mywaniu publicznych szkól powszechnych (Dz. U. R. P. 
N2 18, poz. 143), zmieniony ustawą z dnia 22 gtudnia 
1925 r. o środkach zapewnienia równowagi budżeto
wej (Dz. U. R. P. N2 129, poz. 918) . 

Rrt. 4. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrom: Skarbu, 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oral 
Sprawiedliwości. 

Rrt. 5. Ustawa nipiejsza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia z ważnością od 1 kwietnia 
1927 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: ,. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: J. Piłsudski 

Minister Skarbu:a. Czecbowicż 

Minister Wyznań Religijnych i · Oświecenia Publicznego: 
Dl'. Dobrucki 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

208. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw~ na
stępującej treści: 

Ustawa 
z dnia 1 marca 1927 r. 

O samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin 
wiejskich b. zaboru rosyjskiego. , 

Rrt. 1. Gminom wiejskim b. zaboru rosyjskiego 
przysługuje prawo pobierania samoistnego podatku 
wyrównawczego od płatników państwowych podatków 
od gruntów, przemysłu , handlu i budynków oraz 
od płatników samoistnego podatku od gruntów pań
stwowych, opłacanego na rzecz gminy i powiatowego 
związku komunalnego łącznie. 

Ogólna suma tego podatku nie może przewyż
szać deficytu, wykazanego w budżecie gminy, po
mimo uwzględnienia wszystkich źródeł dochodo
wych, przewidzianych w ustawie z dnia 11 sierpnia 
1923 r. o tymczaso wem uregulowaniu finansów ko
munalnych, ani nie może być wyższa od sumy zło
tych równej ilości ha gruntów, opodatkowany,h 
w danej gminie. 


