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Osoba, której wymierzyła: karę powiatowa wła
c:lza administracji ogólnej, może w ciągu 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia wnieść na ręce tej~ła:' 
dzy żądanie przekazania sprawy właściwemu s,ądo
wi okręgowemu, który rozstrzyga ' prawomocnie 
przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów postę
powania, obowiązujących go w pierwsze j in$tancji. 
Na wniosek prokuratora będzie zarządzone postę
powanie uproszczone i wyrok sędziego nie ulega za-
skarżeniu. " 

W postępowaniu sądowem orzeczenie władzy 
administracyjnej zastępuje prawomocny akt oskar
żenia (wniosek w postępowaniu uproszczoilCm). 
Przed wyznaczeniem rozprawy przewodniczący (sę
dz;ia) może zarządzić przesłuchanie przez właściwy 
sąd powiatowy (pokoju) oskarżonego , , świadków' 
i biegłychi świadków i biegłych można przesłuchać 
pod. przysięgą. Sąd postanawia według swego uzna
nia. których świadków i biegłych przesłucha na roz
prawie pod przysięgą lub bez zaprzysiężenia. a któ
rych zeznania będą odczytane j wolno odczytywać 
zapiski dochodzenia i inne cz~ści akt administtacyF 
~ych. 

Ządanie przekazania sprawy sądowi nie wstrzy
muje ściągnięcia grzywny. 

Art. 16. Wykonanie niniejszego rozporządze
nia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych ' 
w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, 
a co do orzecznictwa karnego Ministrowi Spraw 
.Wewnętrznych i Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 17. Rozpor,ządzenie nm1elsze wchodzi 
w tycie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rze
czypospolitej. Równocześnie tracą moc obowiązu
j~cą wszelkie przepisy w sprawach unormowanych 
niniejszem rozporządzeniem. " ;, . • 
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334. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 22 marca 1928 r. 

O kwalifikacji:ch z&wodowych osób lrudui .. cyc::h się 
samodzielnie kuciem koni. 

Na podstawie art. 44 1Jst. 6 Konstytucji i 1Jsta
wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnięniu Pre-. 
zydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozpo\"zl\~ 
dzeń z m?cą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78. pOz, 4'*3) 
postanaWiam co następuje: 

Art. 1. Zawód kucia koni może być wyk~>nY" 
wany samodzielme tylko przez o/loby, kt4-re pOSła

. daj ,ą odpOWIednie ku temu kwalihkacjc, stwiefQzon8 
w .sposóoprGewidzlany w nimejszem rozpor~ąd~eniu. 

PostanowH;nia ,ll1!llejszego rozporządzęma nie 
mają zastosowania do osób, ~tóre przed wejŚci,E:tn. 
w życi~ ninie j szego rozporządzenia trudniły ~ię sa:' 
modzielnie zawodowem kuciem koni, bądż posiadały 
świadectwa, 4prawniającc je do samodzielnęgo wy,. 
konywan1a tego zaWOQU, wydane na pf)c:lstaw~ęd.Q~ 
tychczas: :obowiązu i ących przepisów. . 

. Postanowienia te nie dotyczą równiet pracow
ników zatrudn ionych u jednego posiada';za koni ku
ciem tylko tych koni, które znajdują się w jęao po- ' 
siadaniu, 

Art. 2. Do samodzielnego wykonywania ~a
wodu kucia koni ukwalifikowane są - w rozuńlieQi~ 
niniej s'l:cgo ro<.porządzellla - osoby, które; ukon
czyły kurs kucia koni i złożyły wymagany końcowy' 
egzamin W jednej ze szkół wymienionych w art. 3, 
bądź ' też złożyły egzamin z kucia koni przed iedn, 
z komisyj, wymienionych w tymże artykule. . 

Art. 3. Do przeprowadzania egzaminów z ku.~ 
cia koni i wydawania świadectw, stwierdzających 
posiadanie kwalifikacyj do samodzielnego wykony .. : 
wania za\oVodu kucia koni, uprawnione są: . 

ąwojskowe ,szkoły i kursy kucia koni upoważ~ , 
nione do tego przez Ministra , Spraw Wojskowysó : 
w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa oraz Prze~ " 
mysłu i Bandlu, . 

2) cywilne szkoły i kursy kucia koni, upowat-. : 
nicne do tego przez Ministra Rolnictwa w porozu- ~ 
mieniu .z. Ministrem Przemysłu i Handlu, . , 

3) państwowe komisje egzaminacyjne, ustana.
wiane przez wojewodów (komisarza rządu m. st. 
Warszawy) na zasadach, które określi Minister Rol
nictwa VI ' porozumieniu z Millistrem Przemysłu , 
i Handlu, ' 

.. 4} komisje egzaminacyjne powołane przez wIa
'ŚCiwę i;:by rzemie§lnicze, a także organizacje spo- ' 
łeCZl!e, im:tyfucje i zakłady upoważnione do tego 
przez wojewodę na podstawie zasad, które określi 
Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Prze· 
mysłu i Handlu. 

\x7 zórświaclectw ustali Minister R.olnictwa , 
w porozumieniu .z Ministrem Przemysłu i Handlu, 
a dla wojskowych .szkół i kursów kucia koni również ' 
w porozUń1ieDiu z Ministrem Spraw Wq-jskowych. / 
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Art. 4. Minister Rolnictwa określi w porozu- Pr~ęmysłu i Handlu i Ministrem Spraw Wojskowych, 
Qlięniu 7. Mln:'strem Przemysłu j Handlu: · IPoi.;e odroc?yć wprowadzenie w życie postanowień. 

. / 1) otganizację cywilnych szkół i kur~ów kucią Qjniejszeao rozporządzenia na poszczególnych obsza~ 
koni, w szczególności zaś kwalifikacje, którym win- rach P~ństwa. 
ni odpowiado.~ kandydaci do tych szkół i kursów, za- Jednocześnie z weJscJem w życie niniejszego 
kres nauczania, kwalifikacje nauczycieli oraz pro- ro~porząclzenia tracą moc obowiązującą wszystkie 
gram kOi.l(..:owego egzaminuj przępisy w liprąwach uregulowanych niniejszem roz-
", 2) skład państwowych komisyj egzaminacyj- P9r~ąd~eniem. 

nych i program egzam!nów przed temi komisjami. ' Prezydent Rzeczypospolitej, 1. Mościcki 
" Sposób pokrywania kosztów związanych z prze- Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: 
prowadz~niem egzaminów przez państwowe komisje J. Piłsudski 
egzaminacyj oe określi M.tnister Rolnictwa w poroz1,l- Minister: K. Bar/el 
mieniu z Ministrami Skarbu ora~ Przemysłu i Han .. 
d' l , Minister Spraw Wewnętrznych; Sławoj Składkowsk' . 
~ M S Prz'!wodniczącym każdej komir.ji egzamiJla(;yj- inister ,. praw Zagranicznych: Al.lgl.lsł Zaleski 

Dej winien być lekarz weterynaryjny. Minister Skarbu: G. C;zechowicz 
Art. 5. Winni . samodzielnego wykonywania Minister Sprawiedliwości: A .. Meysztowicz 

zawodowego kucia koni beż uzyskania kwalifikacyj, Mipi$t~r Wyznąń Religijnych i Oświecenia Puhlicznego: . 
określonych w mnie jszcm rozpvfządzeniu, będą ka- ' Dr. Dobrucki 
rani - o ile czyn ten nie jest zagrożony surows~1\ Minister R,olrtictwa: K. NiezaT;Jytowski 
karą w obowiązuj ących innych ustawach ~ grzywną MiniJter Pr~emysłu i Handlu:Ę. Kwiatkowski 
qo5.0Q złoty ch ltj.b al"eszt~m dl) 14 dm. . Minist~r Komunikacjir Romocki 

. Orzecznictwo w tych I sprawach należy do PQ-
wiatow<!j władzy ad50inistracji ollólnej, która w orze- Minister Robót Publicznych: Moraczewski 
'czeniach skazujących orzeknie - na wypadek ni~ .. .. _ Minister Pracy i Opieki Społec~nej: Dr. Jurkiewicz 
możności ściągnięcia grzywny - karę zastępczego Minister ąeform Rolnych: Witold Staniewicz 
aresztu według słusznego uznania, jednak nie pOlląd Miqisłer roczt i Telegrafów: Bogusław Miedzit1sk" 
dpi 14. 

-. ! Art. 6. Skazany orzeczeniem ' karnem powia
towej wb.dzy administracji ogólnej Qloże w ciągtl 
siedmiu dni od dnia doręczenia orzeczenia wnidć na 
ręce tej władzy żądanie pr~ekazapią sprawy Włil$ęi .. 
wemu sądowi okr~gowemu, który rozstrzyga prawo
mocni", przy odpowiedniem zastosowaniu pr1.episów 
p'ostępowania Qb IJ wiązujących go w pierwszej in .. 
stancji. Na wniosek prokuratora będzie zarządzone 
postępowanie uproszczonej wyrok sędziego nie ule .. 
l1a zaskarżeniu. 

. W postępowaniu sądowem orzeczenie władzy 
adminhstracyjne; zastępuje prawomocny akt oskar
tenia (wniosek w · postępowaniu uproszczonem). 
Pn.ed wyznaczeniem rozprawy przewodniczący (sę
diia) może zarządzić. przesłuchanie przez właściwy 
sąd powiatowy (pokoju) oskarżonego, świadków 
i biegłych; świadków' i biegłych można przesłuchać 
pod przy~ięgą. Sąd postanawia według swego uzna
liia, których świadl(ów· i biegłych przesłucha na roz
prawie pod przysięgą lub bez zaprzysiężenia, a któ
rych zeznania bądą odczytanej wolno odczytywać 
zapiski dochodzenia i inne części akt adm.inistracyj
nych. 

. Żądanie przel{azania sprawy sądowi nie wstrzy
muje ściągnięcia grzywny. 

Art. 7, \YJ-ykorJ;.nie niniejsze~o rozporządze
nii porucza się ;:'iin ls Łrowl Rc·lnicŁwa Vi porozumie
niu z Ministrami Prz~mysłu i Handlu i Spraw Woj
skowyc!1, a w zakf(~)łie orzecznictwa. sądowc~o ML.,i-
strowi Sptaviiedliwo3ci. . 

. Art. 8, Rozporządzenie ninieJsze wchodzi 
w· zycie na całym ob7.arż~ RzeczYDospoHtej z wy
jątkkm województwa ś!~ski(!go z d!liem 1 paździer
nika 1928 r., jednakowoż rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa, wyda!l~ .w porozumieniu z Ministrem 

335. 
Rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 marca, 1928 r. 

, o ,mianie ustawy J dnia 11 sierpnia 1923 r. o tytQ~ 
.clasowem uregulow~uliu iin_nsów komunalnych. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Pre
'zydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporzą
dzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) ' 
postanawiam co następuje: 

Art. 1. Ustępowi 1 A) art. 3 ustawy z dnia 
11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu fi
nansów komunalnych (Dz, U. R. P. Nr. 94, poz. 747) 
nadaje się brzmienie: "Na obszarze gmin wiej
skich - gminy wiejskie do \vysokości 40%, a po'wia
towe związki komunalne do wysokości 50%' • 

Art. 2. \Y! pierwszem zdaniu ust. 1 art. 8 wy- ' 
mienionej ustawy zastępuje się słewa: ,; art. 7 - 9 
ustawy z dnia 14 maja 1923 r. (Dz.U. R. P. Nr.S8, 
poz. 412)" słowami: "art. 6 - 9 ustawy z dnia 15 lip. 
ca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 550)", zdanie zaś 
drugie tegoż l!stęp~ oraz ustęp 2 art. 8 skreśla śię. 
Ustęp 3 art. 8 oznacza się jako ustęp 2 i skreśla się 
w nim po słowach; "w ustępie l" słowa; "i 2", zas po 
słowie; "poło'wę" skreśla się przecinek i słowai 

"a w b. dzielnicy austrjackiej 3/4". 
Art. 3. Art. 13 ustawy z dnia 11 sierpnia 

1923 r. o tymczasowe m uregulowaniu finansó-w- ko
munalnych w brzmieniu nadanem mu ustawą z dnia 
31 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 720) otuy .. 
muje następujące brzmienie: -


