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narnej lub zdania Głównego Inspektora Stra ży Wię
ziennej, należy wymierzyć karę dyscyplinarn ą, którą władny jest wymierzyć tylko Minister Sprawie-

801.
ROZPORZĄDZENIE
SPRAWIEDLIWOśCI

dliwości .

§ 26.

MINISTRA
Orzec zenie

dyscyplinarne

winno

za-

z dnia 22 października 1932 r.

wierać :

al nazwę władzy. która je wydała;
bl datę i miejsc e wydania orzeczen.ia;
cl nazwisko. imię. stopień w Straży Więzien
nej, stanowisko służbowe i siedzibę urz·ędo
wą obwinionego;
d) przedmiot obwinienia;
el orzeczenie o winie i karze_
Orzeczenie. podpisane przez władzę, któr a wymier, zakarę, doręcza się obwinionemu w wypisie
w drodze służbowej .

§ 27. Orzeczenie dyscyplinarne staje się praw.omocne w chwili jego wydania, oraz podlega niezwłocznemu wykonaniu i zapisaniu do wyk a zu służ
bowego; odpis orzecz.enia dyscyplinarnego doł ącza
się do akt osobowych .
Bezpośredni przełoż o ny
Wię·ziennej prowadzi księgę
wszystkie kary porządkowe

§ 28.
Straży

wpisuje

§ 29.
Więziennej

funkcjonarjusza
kar. do której
i dyscyplinarne .

Zawieszenie
funkcjonariusza
Straży
w urzędowaniu ustaje z dniem wydania

orzeczema.

§ 30. Przepisy niniejszego rozporządzenia maią odpowiednie zastosowanie do funkcjonarjus zów,
pozostających w stanie nieczynnym, jak i do zwol nionych ze służby, a pobierających uposażenie eme rytalne .
§ 31.
cie z dniem

Rozporządz,enie
ogłoszenia.

ninie.jsze wchodzi w

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski

ży

wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o wysokości sądowych opłat hipotecznych i sławek wynagrodzenia pisarzy hipotecznych
za czynności, związane ze sprzedażą działek przy
parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy o wykonaniu reformy rolnej.
Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 28 grudnia
1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R P.
z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) zarządza się co następuje:

§ 1. S ą dowe opłaty w postępowaniu hipoŁecz
nem i stawki wyna.g rodzenia pisarzy hipotecznych
za czynności związane ze sprzedażą działek przy
parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy z dnia
28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz.
U. R. P . z 1926 r. Nr. l, poz. 1) obniża się o 50 9/norm podanych w odpowiednich taksach z tern jednak zastrzeżeniem, że opłata, bądź wynagrodzenie za
daną czynność przy parcelacjigrunlów państwowych
i Państwowego Banku Rolnego nie mOże przekraczać trzykrotnej najniższej stawki, ustanowionej za
tę czynność.

cie

§ 2. Rozporządzenie nInIejsze
dziesiątego dnia po ogłoszeniu.

Minis ter Sprav-. : edliwości:

wchodzi w

Czesław Michałowski

Ministe r R olnict wa
i Reform Rolnych : Sew. Ludkiewicz

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości.

Konto czekowe w P. K. O. Administracji Dziennika Ustaw Nr. 30130.

61528 p

Cena 40 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi 8 zł. kwartalnie. Urzędy i instytucje państwowe
Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygo dnie przed rozpoczęci e m każdego kwartału.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. ńależy wnosić do właściwych
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
6

ży ... ·

opłacają
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