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Nr. 21.

kłada'ć będzie sprawozdanie ze stanu Funduszu
darczego . . Wpłata tych sum do Skarbu Państwa naObrotowego w ubiegłym roku budżetowym oraz plan s:Łąpi w wysokości ustalonej budżetem na "dan'Y.
finansowo - gospodarczy Funduszu "na następny rok okres budżetowy.
budżetowy, jako załączniki do preliminarza" ~iniAtt. 15. 1) Fundusz Obrotowy Reformy Rolsterstwa Reform Rolnych. ,
" '
2) Sprawozdanie rachunkowe Funduszu , będzie ,nej po pokryciu potrzeb i , koszt.ó w wykonania refor,
my rolnej przeznacza się na u~iel~nie pomocy: kresporządzane co roku w ciągu 15 tygodni po upływie
dytowej
w celu podniesienia PNdukcji ,.gospodarstw
okresu ulgowego dla danego roku budżetowego.
rolnych.
Art. 11. 1} Sumy gotówkowe Funduszu Obro- " 2}Moment przekazania Funduszu Obrotowetowego Reformy Rolnej lokowane będą na rachun- go Reformy Rolnej na cel wskazany w cz. 1 oraz tryb
ku bieżącym w Państwowym Banku Rolnym, ną. któ- likwidacji obciążeń i należności tego funduszu 'ustali
ry. to rachunek Minister Skarbu przelewać b'ędzie rozporządzenię Rady Ministrów. dotacje na Fundusz Obmtowy ,objęte budżetem MiArt~ 16. Wykonanie rozpcirządzenianiniejsze
nisterBtwa Reform Rolnych.
'
2} Minister Reform Rolnych ma _p rawo J~ _sum go porucza się Ministrowi Reform Rolnych i Mini..
Funduszu Obrotowego wykupywać 5,%' państwową strowi Shrbu.
rentę ziemską z wolnej ręki i na giełdiie, w celu
Art. 17. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
jej umorzenia na poczet planu lat następnych, loko- w życie z dniem ogłoszenia.
wać rozporządzalne , sumy Funduszu Obroto,wego
Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Reformy Rolnej w państwowych papierach procentowych, posiadających be'zpiecz.eństwo prawne Jpu- Prezes :Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych:
pilarne}, oraz lokować te sumy , jako wkłady w pań
J. Piłsudski
stwowych instytucjach kredytowych z wypowiedze- MinisŁlłr: K. Bariel
niem naj dalej 6-miesięcznem. '
'
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
Art. 12. l} Czyste zyski, osiągane z parcelacji
gruntów państwowych, wykazane w sprawozdaniu Minister Spraw ' Zagranicznych: August Zaleski
rachunkowem F unduszu Obrotowego, przelewane Minister Skarbu: '
Czechowicz
będą prz~z Ministra Reform Rolnych na Fundusz
Minister Sprawiedliwości: A. Meyszfowicz .
Zapomóg i Kredytu Ulgowego. "
2} W celu ustalenia wysokości c~ystych zysków, osiąganych z parcelacji, wydatki - ąu#etowe Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznęgo:
Dr. Dobrucki
Ministerstwa Reform Rolnych w części, przypadają
cej ,na cele parcelacyjne będą uwzględnia~e według Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski '
norm, , które corocznie ustalać będzie Minister Reform Rolnych na podstawie przyblizonych obliczeń Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
,.,."
tych wydatków.
'
"
"
Minister Komunikacji: Ro'mocki'
, 3} Do czasu oszacowania wszystkich , nieruchomości, przekazanych Ministrowi Reform Rolnych ' do
Minister Robót Publicznych: Moraczewski
parcelacji, mogą być przelewane na Fundusz Zapomóg i Kredytu UlgO.wego obliczone prowizorycznie Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkie~icz
sumy ,jako zaliczki na poczet zysków, których wyso- Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz
kość będzie ustalona ,ściśle 'p o sporządzeniu inwenMinister Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedziński
taJ;za. I ,
' __ ___'-, ' _~_ " • •,.__ "
'

G:

Art. 1:3. Przepisy, dotyczące zasadsporządze
nia inwentarza, rachunkowości, oraz wzorów spra'f ozdań rocz~ych Funduszu Obrotowego Reformy
Rolnej, z uwzględnieniem wymogów ustawy z dnia
28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej i przepisów niniejsz~go rozp o rządzenia wyda Minister Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu
i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli. .
.
Art. 14. Odsetki w wysokości ustalonej przez
Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem, Reform Rolnych od sumy szacunku przejęcia (art. 5, 6
i 7) nieruchomości ziemskich (art. 2 punkt a), przekazanych Ministrowi Reform Rolnych przez inne
władze państwowe, oraz wydatki budżetowe Ministerstwa Reform Rolnych w częśCi, przypadającej na
cele parcelacji grunt,ó w pa!\stwowych, w' wysokQści,
ustalonej zgodnie z cz; 2 art. 12, uwidoć:żriionebędą
. w planach finansowo - gospodarczych (ait. 10) jako
Jlależność budżetu panstwa . danego cikresti~ g?spo.

176.
Rozporządzenie

Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 24 lutego 19~8 r.

w sprawie uzupełnienia ustawy z dńia 9 października
1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych
ł '
.
i wojska.
.
Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i 'ustawy z dnia 2 sierpnia 1926-r. o upoważnieniu Preży
denta RzeczypospoHtej do wydawania rozperządzeó
z . mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam co następuje:
. .
.'
. . Art. LW ustawię z dnia 9 październik~ 1923
roku ' o uposazeniti funkcjonarjus?:ów państwowych

341
i ''Wojska (Dz. U. R.: P. Nr. 116, poz. 924) po art. 21
:wprowadza się dział Bl o następującem brzmieniu:
"Funkcjonarjusze więziennictwa.
Art. 21-a.
Funkcjonarjusze więziennictwa,
obowiązani do noszenia munduru wedługobowią
zu;ących przepispwprawnych, otrzymują umundurowanie na koszt Skatbu Państwa", '

" Art. 2. Wykonanie , rozporządzenia niniejszego , pOrUcza się PreżesowiRady Ministrow, Ministrowi, Sprawiedliwości i Ministrowi Skarbu,
Art. 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
Vfżycie .z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od
',dnia ,1 stycznia 1928 r.

'

Prezydent Rzeczypospolitej~ l. Mościcki
P~ezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych:

J.

Minister: K. Bariel

Piłsudski

',

Minister Spraw Wewnętrznych:, Sławoj Składkowski
-Minister Spraw Zagranicznych: AU$ust Zaleski
Minister Skarbu: G. Czechowicz
Minister

Sprawiedliwości:

A. Meysziowicz

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego:
Dr. Dobrucki
Minister Rolnictwa: K. Niezabylowski
':Minister Przemysłu i Handlu: ' E. Kwiatkowski
'Minister

Komunikacji~

Romacki

Minister, Robót Publicznych: Moraczews'k i
Minister Pracy i Opieki SpC?łecznej: Dr. Jurkiewicz
Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz
Minister Poczt i ,Telegrafów: Bogusław Miedziąski

177.
Rozporządzenie

Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 24
,

lute,go~

1928 r.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustaz dnia , 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezy-( lenta' Rzeczypospolitej de wydawania ro:z;pprządzeń
·z mocą ustawy (Dz; U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam co następuje:
~y

Art. .1. Skreśla się art. 25, , 26 i 27 kodeksu
Karnego z 1903 r.
'
,

., ,,', Art. 2. Wart. 28, 30 i 34 kodeksu karnege
iZ
1-

Art. 3. Gdziekolwiek jeszcze peza artykuła
mi, wymienionemi plowyżej, jest w kodeksie karnym
z 1903 r. mowa e służbie, zebraniach, instytucjach,
urzędach i t. Pi "stanowych, ziemsKich, ' miej skich
i społecznych", łącznie lub oddzielnie, należy przez
te rozumie-ć takież organa samorządu i wyrazy te zastąpić wyrazem ,isamorządowe' ~ w odpowiedniej liczbie ~ przypadku.
'
Ań. 4. Art. 272 kodeksu karnego z 1903 r.
otrzymuje 'brzmienie następujące:
, ' "Winny:
1) ukrycia przed odnośną władzą swego 'imie'
nia l:ub nazwiska; ,
2) samowolnego przywłaszczenia nieprzynależnych ,winowajcy: stanowiska, rangi lub tytułu;
3) publicznego noszenia świadomie nieprzyna· ,
leżnego winowajcy orderu lub innego odznaczenia;
4) użycia nieprawdziwego imienia lub nazwiskl
w aktach prywatno - prawnych
będzie karany grzywną do tysiąca złotych".

Art ' 5. Wart. 475 kodeksu ' karnego z 1903, r.
'd odaje się część drugą i trzecią następującej treści:
".Jeżeli gwałtu takiego dopuszczono się w sto'
sunku do wójta gminy, funkcjonarjusza policji, stra-,
ry więziennej, straży celnej lub innej straży gra- '
nic:znej, podczas lub z powodu pełnienia przęz nich
obowiązków służbowych. winny będzie karany
,
więzieniem. "
,
Usiłowanie czynu, przewidzianego
w części
drugiej, jest karalne."

"

o zmianie niektórych przepisów liocleksu karnego
z 1903 r. i przepisów o postępowaniu karnem w okrę- .
~ach sądów apelacyjnych: w Warszawie, Lublinie
"
i Wilnie.
,

razy: "jake też na zamknięcie w więZieniu, pełączo
ne z pozbawieniem praw stanu (art. 27)":
wart. 31 wyrazy: "i w więzieniu - lat pię
du", w art. 35 w cz. 1 wyrazy: "a w więzieniu ,....,.
roczny" f w cz. 2 tegoż artykułu wyrazy: "a reczny - może być zupełnie uchylony", wreszcie w art. .
65 cz. 3 wyrazy: "nie połączone z , pozbawieniem
praw stanu (art. 27) ",
W art. 28 wyrazy: "stanowych, ziemskich,
miejskich i społecznych" zastępuje się wyrazem "samorządl)wych"j w art. 30 ust. 1 \\!-yraz "stanowych"
r 'wyrazy: "ziemskich, miejskich i społecznych" tudzież w tisi. 8 wyrazy: "stanowych,ziemskich, miejskich lub -spełecinych"żastępuje się wyrazemj,samorządowych''. a w ust. ,2 tegoż artykułu wyrazy:
"stanCiwej, ziemskiej, miejskiej lub społecznej" wyrazem "samorządowej".

1903 r. oraz w uwa.d ze 2 de art. 34

skreśla się

wy,-

Art. 6. W części pierwszej art. 532 kodeksu
karnego z 1903 r. ust. 3 otrzymuje brzmienie następlljące:
'
,,3. osoby urzędowej podczas pełnienia lUD
z powodu pełnienia przez nią obowiązk-ów służbo
wych".
Część druga art. 532 kodeksu karnego z 1903 1'.
otrzymuje brzmienie, następujące:
"Tej ,' samej karze ulega winny znieważenia
wójta, ' gminy, ' funkcjonarjusza policji, straży , wię
ziennej, sŁr,ażycelnej lub innej straży granicznei,
podczas pełnienia lub z powodu pełnienia priez nich
obowiązków
służbowych oraz pasażer lub członek
załogi statku, winny znieważenia kapitana statku".

