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221. 
Na mocy art.. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści; 

z dnia 15 marca 1934 r. 

o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wy
. dawania rozporządzeń z mocą ~stawy. 

Art. 1. Upoważnia się Prezydenta Rzeczypo
spolitej do wydawania r,ozporządzeń z mocą ustawy 
do dnia, na który zostanie zwołany Sejm na najhliż
szą ses.ję zwyczajną, w zakresie ustawodawstwa pań
stwowe,go, z ograniczeniem, zawartem wart. 44 
ust. 6 Konstytucji. 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej poru?z.a 
się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim mlm
strom, każdemu we właściwym mu zakresie dzia
łania. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Pi'·ezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz 

Minister Spraw Wewnętrznych: BrotZis{aw Pieracki 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

Minister S.praw Wojskowych: J. Piłsudski 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 
,. 

Minrsłer Wyznań Religi jnych 

i Oświecenia Publicznego: W. J ędrzejewicz 

Minister Rolnictw:a i Reform Rolnych: 
Nakoniecznikow - -~ - 'oowski 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Minister Komunikacji: M. Butkiewicz 

.Minister Opi~i. Społec1znej: Hubicki 

Minister Poczt i Telegrafów: Kaliński 

· 222. 

Na mocy, art. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw~ Dast~pU~ 
jącej treści: 

ustA~A 

z dnia 15 ma'l',c,a1934 t ,. 

o dod~tkowym kredycie'lla rok 1933[34 • 

Art. 1 • . Kr,ed-yty,ustalon-e w hUldż'ecie, załącza .. 
nymdo ustawy ska,rhowej z dnia 28 lutego 1933 '1". n~ 
okres 'od 1 kwietnia 1933 'r . .do '31 marca 1934r. (Dz~ 
U. R P. Nr. 23, po:z. 186); .pddwyżs.za!Się w ,grupie B. 
Przedsiębiorstw:a, w rozchodach n.adzwycz.ajnyc.h, 
w qęści 7 Minis,t,e:r,stw,o Spraw ,W,ewnękzn:yc.h, w: 
dziale 8 "Pańs.!wo'we ZaMady W,odoCi<i:gorw.e n,a Gór .. 
nym śLąs'k,u" ja,ko dopł,a'Ł-ę ze Skarbu do prz,edsię· 
biorsłwa "Państwowe Zakłady Wodoci"tgowe na Gór .. 
nym śląsku" -o kwotęl.2SQ.OOO zł. 

Art. 2. (1) Na pokrycie wydatku, !p;r.zeWlidzia:" 
n-ego w art. l, .służą . oszczędności, !Uzyskane z~ 
zmniejszenia wydatków , w innych par.!l!grafac:h bud .. 
żetu . . 

(2) POldwyżs~enie wydatków 'D kwotę, wytnie'" 
nioną w ar't. l, nie powoduje zwi.ęlu;lZenia o:gólnej 
sumy wy-clatków, ustalonych w .i\lS,tawie skarbowei 
z dnia 28 lutego 1933 t.W kWlOcie 2.457.980.694 zł. 

Art. 3. Wykonanie ustaw:y niniejszej porucz~ 
się Minis:trowi Ska:r:bu. 

Art; 4. UsiŁa wa niniej,sza wchoclim w . zyc:i:e' 
z dniem 'ogłos,zeniai obowiązuje .od dnia -t kw:ietlllia;, 
1933 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Minist'rów: J. Jędrzejewicz 

MunisŁer Skal"bu: Wł. Zawadzki 

• 
223. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MlNISTRó~ 

zd1lJia 26 ma'rca 1934 r. 

o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1935. 

Na p o.dsit aJwie art. 12 >ustaWy .z dnia 28 grudnia: 
1925 T. o wy,konaniulief'O'rmy rolnej (Dz,. U. R. P. 
z 1926 r. Nr. l, poz. 1), art. 1 rozporządzenia Prezy .. 
denta RzeczypospoH:te:j z dnia 19 grudnia 1927 r. 
o termin,ach ogłasz,an~aiwykonania planów p:arceIą .. 
cyjny,ch i wykazów imie:nn'Ych nieruchomości, podle .. 
ga,jący,c;h wykupowi na cele refonny rolnej ,(Dz. U. 
R. P. Nr. 114, poz. 973) ·oraz art. 2 ustawy z ,dnia 
25 Lutego 1932t. w. sprawie W)I1konywania planóWJ 


