Dziennik Ustaw. Poz. 130, 131 , 132

Nr. 19.

. Ąrt2. · Osobyi: które ' P9siadały upbwazrtiehia
clq,. wykonywania prac : pOpIiarowych, ;: zwiąiilllych
z : prżebudową

ustrojti':iblnegon<l podsta}-vie ustępu
art. 25 ' usfawy-żdnia 15 lipca 1925r.
ó ' mierniczych przysręgłY~h, : PlOgądo dnia 31 grudnia
1932 r. ubiegać się o nadanie- im tytułu i prawa miernktego przysięgłego ha warunkach, wskazanych
W ustępie trzecim tego artykułu.
plęrwszego

.1

Art. 3. Wykonanie niniejszej ustawy porucza
Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu
z zainteresowanymi ministrami.
się

Art. 4. Ustawa niniejsza . wchodzi w
z'; cclniemogłoszenia ,

życie

.

Prezyden:t Rzeczypospol itej : I. Mościcki
Pręzes Rady Ministrów: A. Pryśtor
l\łlnist<~r Robót Publicznych: Norwid Neugebauer
.Minist~, Sprawiedliwości: Czeslaw Michałowski
Minister Spraw Wewnętrznych : Bronisław Pieracki

131.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam ustawę następu 

ią.:~j treści:

USTAWA
'z dnia 18 lutego 1932 r.
zmiemaJąca niektóre postanowienia ustawy z dnia
6 maja 1924 r. o pomocy państwowej na odbudowę
budynków, zniszczonych lub uszkodzonych wskutek
działań wojennych.

Art. 1.

Ustęp

3 art. 11 ustawy z dnia 6 maj a

1924 r. o pomocy państwowej na odbudowę budyn-

l,ow,

zniszczonych lub uszkodzonych wskutek dziawojennych (Dz . U. R. P. Nr. 49, poz. 492). otrzymuje następujące brzmienie:
,,0 częściowem, względnie calkowitem umorzeniu pożyczki decydować będzie na podstawie opinji
komisji, wart. 10 wymienionej, komisja wojewódzka,
złożona z wojewody lub je-go zastępcy, jaliO przewodniczącego, prezesa sądu okręgowego z siedzib ą
W mieście wojewódtkiem lub sędziego, przez niego
detegowanego, prezesa właściwej izby skarbowej lub
jego zastępcy, delegalaMinisterstwa Robót Publicznych oraz trzech delegatów samorządu powiatowego, wybranych przez sejmik, względnie r adę powia~
tową zainteresowanego powiatu.
Komisja wojewódzka moze przy umarzaniu po życzek powziąć decyzję, którym poszkodowanym
nie należy potrącać poprzednio otrzymanych zapomóg na odbudowę, określonych wart 9".
łań

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza
Ministrom Robót Publicznych i Skarbu w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.,
się

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzI w życie
z dniem ogłoszenia .
P;r ezydent RzeczyPospolitej: I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: A. Prysłor
M-inisterRobót Publicznych: Norwid Neull,ebauer
, Mi:nisler Skarbu: Jan Piłsudski
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133.

132.
Na ,mocy art. .44 Konstytucji ogłaszam uslawę nast E: pującej treści: ,

' U ' STAWA
. Z

dnia 18 lutego 1932

1'.

zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsię~
biorstwa"Polskie Koleje Państwowe".

Q

Art. 1. Ustęp 4 art. 12 rozporządzenia Prez'yRzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r.
o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Pań
sŁwowe " (Dz. U. R. P . z 1930 r . Nr. 89, poz. 7~J
otrzymuje brzmienie następujące:
" ~\f
"Do budżeht państwowego włącza się tylko
wpła tę do Skarbu Pallstwa .lub dopłatę ze Skarbu
Państwa 'w wysoko ś ci , odpowiadającej czystemu zyskowi lub niedoborowi przedsiębiorstwa, jakie wyni kają z budżetu (planu finansowo - gospodarczego J
przedsiębiorstwa, zatwierdzonego przez Radę Minish'ów na dan y okres budżetowy. Gdyby wpłata do
Skarbu Państwa lub dopłata ze Skarbu Paóstwa została ustawą skarbową włączona do budżetu p3.ń
stwowego w innej wysokości, niż wynika z zatwierdzonego przez Radę Ministrów planu finansowo-gospodarczego, Rada Ministrów dostosuje plan finans owo-gospodarczy do wys o kości wpłaty lub dopłaty,
ustalonej w budżecie państwowym".
denŁa

ArL 2.
się i\1inisŁrowi

Wyk onanie niniejszej uslawy porucZ:l
Komunikacji .

Art. 3. U sta wa
z dniem ogłosz e nia.

niniej sz a wchodz i w

Prezyde nt Rze(;zypospolitej: 1_
Prezes Rad y r.'1inistrów: A. Prys{or
Minister Komu nikacji: KilIm
Minister Skarbu : Jan Pźlsuclslłi

ż ycie

Mościchi

j

133.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 29 lutego 1932 r .

w sprawie obniżenia kar za zwłokę przy egzekucjach
należności pieniężnych w postępowaniu przymusowem w administracji.
Na podstawie art. 53 ust 2 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 1'.
o postępowaniu przymusowem w administracji (Dz .
U. RP. Nr. 36, poz, 342) zarządza się co następuje:

§ 1. Kary za z włokę , pobierane od należnOŚCI
w trybie art. 53 ust. 1 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.
o postępowaniu przymusowem w administracji (Dz.
U. R P . Nr. 36, poz. 342) obniża się z 2 ;'6 miesięcz
nie do 1 X;0 miesięcznie .
pieniężnych

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrżnych 'IN porozumieniu z zainteresowanymi ministrami .

