465.

z dnia 9 sierpnia 1929 r.
sprawie

częściowej

zmiany taryfy celnej z dnia 26
czerwca 1924 r.

Na podstawie art. 7 punkt i) ustawy z dnia 31
lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz . U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza
.

się ~o następuje:

§ 1. Pozycja 103p. 1 oraz pozycja 98 p. 4 taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r . (Dz. U. R. P.
Nr. 54, poz. 540) otrzymują brzmienie podane niżej,
przyczem sŁawki celn e r o zu mieją się w nowej jedno stce pieniężnej' (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 26,
poz. 241):
Pozycja taryfy

Na:/;wa

celnei

towaru

Cło od
100 kg

w

zł.

z 103 p. 1 saletra chilijska (ze śladami jo10du)
.
.
.
Uwaga: Saletra, wymieniona w
p. 1 nin. pozycji, przywożona L:a
pozwoleniem Ministerstwa Skarp
bez cła
bu
z 98 p. 4 azotan amonu
27-

§ 2. Od saletry chilijskiej, wymienionej w
poz. 103 p. 1, nadanej bezpośrednio do przewozu do
polskiego obszaru celnego najpóźniej w przeddzień
ogłoszenia niniejszei:o rozporządzenia, cło przywozowe nie będzie pobierane w ciągu dni 30 po dniu
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie 3-go dnia po o g łoszeniu.
Kierownik Ministerstwa Skarbu: 19na~y MajuszewBki
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Rolnictwa:

§ 1. Statut Towarzystwa Kredytowego PrzePolskiego, wydany rozporządzeniem Ministra
Skarbu z dnia 28 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34,
4'0z. 203) i częściowo zmieniony rozporządzeniami
MinisŁraSkarbu z dn. 21 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R.
P . .Nr. 43, poz. 302) i z dnia 31 grudnia 1927 r.(Dz.
U. R. P. z 1928 T. Nr. 7, poz. 49), ~lega, z.g odnie
z uchwałą Walnego Zgromadzenia członków tego Towarzystwa z dn. 5 lipca 1928 r. i po zasięgnięciu opi~
nji Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
następującym zmianom:
art. art. 60, 61, 62 i 63 otrzymują brzmienie:
"art. 60. Zarząd składa się z 12 członków, wybieranych na trzy laŁa przez - Walne Zgromadzenie .
Co najmniej połowa członków Zarządu powinna być
wybrana z po ś ród członków Towarzystwa.
art. 61. W miarę rozwoju czynności Towar~y ..
stwa liczba członków Zarządu może być powięk
szona na zasadzie uchwały Walnego Zgromadzenia,
zatwierdzonej przez Ministra Skarbu.
art. 62. Corocznie ustępować będzie 1/3 część
członków Zarządu narazie przez losowanie, następ
nie zkolei starszeństwa wyboru. Ustępujący człon
kowie Zarządu mogą być .wybierani p onownie. Zarząd wybiera z pośród siebie Prezesa i Wiceprezesa corocznie.
Dla ~prawniejszego prowadze nia interesów
Towarzystwa: Kredytowego Zarząd, mo'że wybrać
z po ś ród siebie lub osób postronnych jednego lub
więcej dyrektof(lw, których wybór, kompetencje
oraz wysokość wynagrodzenia . zatwierdza Rada
Nadzorcza na wniosek Zarządu. Dyrektor lub jego
zastępca, nie będący członk a mi Zarządu biorą udział
w posiedzeniach Zarządu tylko z głosem doradczym.
art. 63. Do ważności postanowień Zarządu po ..
trzebna jest obecnoś.ć PrE!~esa lub Wicępre1:ęllil
i przyj najmniej trzech członków Zp.rL:ądu, ą: w ra.;"ię
nieobecn oś ci Prezesa i Wiceprezesa, obecność
pięciu członków Zarządu . ·
\
. O każdej zmianie l:aszłej w stałym składziQ
Zarządu, Towarzystwo podaje w "Monitorze Polskim" do powszechnej wiadomości",
mysłu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU,
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K. Niezabyiow,ki

8 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
cie z dniem ogłollzenia.

ty.

Kierownik Miniitersfwa Skarbu! l~nacy Matu8zew.J"

467.

466.
ROZPORZĄDZENIE

W

MINISTRA SKARBU

z dnia 25 lipca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I
KI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z
STREM PRZEMYSŁU I HANDLU

OPIEMINI-

z dnia 26 lipca 1929 r.

w sprawie zmian w
wego

stat~cie

Przemysłu

Towarzystwa KredytoPolskiego.

Na podstawie art. 1, , 9 i 11 ustawy z dn. 25
listopada 1920 f. W przedmiocie przyznania. obligaciom Towarzystwa Kreclvtowello Przemydu Pol"
skiegogwarancji skarbowę.j oraz uproszczonego
~cił\~a.nia nalcżności · fZęCZQfl&20 Towarzystwa (Dz.
U. R. P. Nr. 112, poz. 737) zarządzam co następuje:

rozpouądzenła Ministra Pracy I Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1923 r.,
wydanego w por<numienlu z Ministrem Przemysłu
i Handlu w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 16
maja 192Z r. o urlopach dla pn'\CQ'wuików zatrudnia..
nych w prZeQlyśle i handlu.

W sprawie milaDY § 15

O

Na l710cy o.rt. 11 ustawy z dnia 16 maja 1922 r.
urlopach dla. pracowników, zatrudnionych w prze-

