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165. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 17 marca 1932 r. 

o upowainieniu Prezydenta Rzecżypospólitej do wy
dawania rozporządzeń z mocą ustawy. 

Art. 1. Upoważnia się Prezydenta Rzeczypo
spolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy: 

,al w terminie do dnia, na który z,ostanie zwo
łany Sejm na najbliższą sesję zwyczajną, - w za
kresie spraw gospodarczych i finansowych, uporząd
kowania stanu prawnego w Państwie, wymiaru spra
wiedliwości; rozporządzenia te dotyczyć nie mogą 
spraw, wymienionych wart. 3 ust. 4, art. 4, 5; 8', 
49 ust. 2, 50 i 59 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol
skiej, zaciągnięcia pożyczki państwowej, nakładania 

nowych podatków i podwyższania sŁawek podatko
wych,obowiązujących w dniu wejścia w źycie niniej
szej ustawy, ustanawiania nowych monopolów, zby
cia i zamiany nieruchomego majątku państwowego, 
o ile wartość poszczególnego objektu przekracza 
100.000 zł, zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu 
i Senatu, ustroju samorządu terytorjalnego i ordyna- , 
cji wyborczej do organów tego samorządu, ustaw 
szkolnych i językowych, oraz prawa małżeńskiego, 
wreszcie zmiany statutu Banku Polskiego i zmiany 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
13 października 1927 r. o stabilizacji złotego (Dz. U. 
R. P. Nr. 88, poz. 790); 

bl w terminie do dnia 31 grudnia 1934 r. 
w zakresie organizacji administracji publicznej. 

Art. 2. Uprawnienia, określone wart. 1 
punkt b niniejszej ustawy, odnoszą się do wszelkich 
władz, urzędów, zakładów, instytucyj i organów rzą
dowych zarówno w zakresie ich wewnętrznej orga
nizacji 'we wszystkich instancjach, jak i trybu postę-
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powania; uprawnienia te odnoszą się również do 
organów samorządowych w zakresie sprawowanej 
przez nie administracji rządowej. 

Z mocy powyższych uprawnień Prezydent Rze
czypospolitej jest władny : 

aj znosić, łączyć, dzielić i tworzyć urzędy, oraż 
ustalać zakres ich działania; 

. . ' hl regulować zasady wewnętrznej organizacji 
urzędów i trybu urzędowania; 

cl ustalać właściwość i ' lok instancyj, oraz 
zmieniać lub wydawać nowe przepisy we wszyst
kich dziedzinach postępowania administracyjnego; 

d) przeprowadzać zmiany w istniejącym po
dziale administracyjnym; 

ej przekazywać niektóre dotychczasowe funk
ci.e organów administracji rządowej organom związ
ków samorządowych, określać sposób sprawowania 
prźekazanych funkcyj przez organa samorządowe, 
ustalać obowiązek i sposób przyjmowania personelu, 
zatrudnionego przez związki samorządowe dla wy
kO,nania przekazanych funkcyj oraz zasady jego wy
nagrodzenia i kwalifikacyj, przekazywać związkom 
samorządowym dochody , pobierane dotychczas przez 
Skarb Państwa w związku z przekazanemi funkcja
mi, wreszcie ustalać zasady dotowania związków 
samorządowych ze Skarbu Państwa w związku 
z prz:ekazanemi funkcjami. 

W związku z postanowieniami, zawartemi w ni
niejszym artykule, Prezydent Rzeczypospolitej ma 
prawo wydawać przepisy uzgadniające i przejściowe, 
które 'okażą się niezbędne do wprowadzenia w życie 
poszczególnych postanowień oraz przystosowania 
dotychczasowego zakresu działania, . organizacji 
i kompetencyj odnośnych władz i urzędów do nowej 
organizacji, ustalonej w drodze rozporządzeń Prezy
denta Rzeczypospolitej, wydanych na podstawie ni
niejszej ustawy. 

Art. 3. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim mini
s~rom, k~żdemu we właściwym mu zakresie d:zia
łania. 

Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypos,politej: 1. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: A. Pryslor 
Minister: Wł. Zawadzki 
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronislaw Pieracki 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych: 

Fabrycy 
Minister Skarbu: Jan Pilslldski 
Minister Sprawiedliwoś:i: Czesław Michalows.ki 
Min.i.ster Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 

J. Jędrze;ewicz 
Minister Rolnictwa i Minister Reform RoJ nych: 

Sew. Ludkiewicz 
Minister Przemy.słu i Handlll: Zarzycki 
Minister Komunikacji i Minister Robót Publicznych: 

Kiihn 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Hubicki 
Minister Poczt i Teleg,rafów: Boerner 

166. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 7 marca 1932 r. 

o zniesieniu gminy wiejskiej Psienie Ostrów w powie· 
cie jarocińskim, województwie poznańsliiem • 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działania władz administracji 
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86J zarządza się co 
następuje : 

§ 1. Gminę wiejską Psienie Ostrów w powie
cie jarocińskim, województwie poznańskiem ' znośi 
się, a terytorjum jej włącza się do gminy wiejskiej 
Czermin w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia p() ~ 
rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży~ 
cie z dniem 1 kwietnia 1932 r. 

Prezes Rady Ministrów: A. Pryslor 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

167. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 7 marca 1932 r. 

o zniesieniu gminy wiejskiej Sobótka i obszaru dwor
skiego Wyszczekanka w powiecie grudziądzkim, wo

jewództwie pomorskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działania władz administra
cji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza 

'się co następuje: 

§ 1. Gminę wiejską Sobótka i obszar dworski 
Wyszczekanka w powiecie grudziądzkim, wojewódz
twie pomorskiem znosi się, a terytorjum ich włącza 
się do gminy wiejskiej Bukowiec w tymże powiecie 
i województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1932 r. 

Prezes Rady Ministrów: A. Pryslor 

Minister Spraw Wewnętrznych: BronislawPi"erackl -


