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w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnie
nia się wyroku skazującego lub wymierzenia 
kary dyscyplinarnej . Podoficer zawodowy, 
z którym z powyższego powodu rozwiązano 
stosunek służbowy, zostaje przeniesiony do re
zerwy lub pospolitego ruszenia. . 

Pozostawienie nadal w służbie czynne) 
podoficera zawodowego, który zawarł zwią
zek małżeński bez wymaganego zezwolenia 
władzy wojskowej, - może nastąpić tylko 
z mocy decyzji Ministra Spraw Wo,jskowych 
w przypadkach zasługujących na szczególne 
uwzględnienie" . 

Art. 2. Wykonanie dekretu niniejszego poru
cza się Ministrowi Spraw Wojskowych. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszeni.a. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Minister Spraw Wojskowych: Kasprzycki 

400. 

DEKRET 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 26 czerwca 1936 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolite; z dnia 7 marca 1928 r. o służbie woj
skowej podoficerów i szeregowców marynarki wo-

jennej. 

Na podstawie art. 63 ust. (1) ustawy konstytu
cyjnej oraz dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 9 maja 1936 r. o sprawowaniu zwierzchnictwa 
nad Siłami Zbrojnemi i organizacji naczelnych władz 
wojskowych w czasie pokoju (Dz. U. R P. Nr. 38, 
poz. 286) postanawiam co następuje: 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o służbie wojsko
wej podoficerów i szeregowców marynarki wojen
nej (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 12, po'z. 85), zmienio
nem rozporządzeniem Prezydenta R~zeczypospolitej 
z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 110, 
poz. 976), wprowadza się zmiany następujące: 

1) wart. 7: 
- w punktach 1), 2), 3) w mi'ejs.ce wyrazu: 

"chorągwi" umieszcza się wyra'z: "sztan
darów"; 

- w punkcie 3) skreśla się wyrazy: "Be
reetjum Mine AlIachivy, veresulini ille
clezine a hetdetum minel masiurMne", 
a w miejsce wyrazów: "Billagi, Wałłagi, 
Tałłagi" umieszcza się wyrazy: "WaUa
hi, Billahi, Tałłahi"j 

2) w art. 18 ust. 2 w miejsce wyrazów: "do 
czasu ustawowego ich unormowania rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospollitej" umieszcza się wyra
zy: "P'rezydent Rzeczypospolitej"; 

3) w art. 38 w mieJsce wyrazów: "rozporzą· 
dzeniem Ministra Spraw Wojskowych" - umieszcza 
się wyrazy: "przez Ministra Spraw Wojskowych"; 

4) wart. 52 umieszcza się jako ustęp drugi 
nowy przepis w brzmieniu następującem: 

"W przypadku, gdy termin zobowiązania 
slię do służ!Jy nadterminowej upływa w czasie 
przebywania nadterminowego na leczeniu 
w wojskowych zakładach leczniczych, zobo
wiązanie przedłuża się do czasu ukończenia le· 
czenia."; 
5) art. 87 otrzymuje brzmienie następujące: 

"Art. 87. 
Przeniesienie do rezerwy lub po,spolitego 

ruszenia szeregowych zawodowych marynarki 
wojennej następuje: 

1) na własną prośbę, o lle zostanie ona 
uwzględniona przez właściwego przełożonego; 

2) z rozkazu właściwego przełożonego: 
a) po upływie czasu zobowiązania się 

do służby w marynarce wojenne1, 
o ile służba nie zostanie przedłu
żona, 

bl w przypadku zawarcia związku 
małżeńskiego bez wymaganego ze
zwolenia władzy przełożonej -
w terminie 6 mies,ięcy od dnia 
uprawomocnienia się wyroku ska
zującego lub wymierzenia kary dy
scyplinarnej. 

Właściwym przełożonym w myśl niniej
szego przepisu jest przełożony o uprawnieniach 
dowódcy okręgu ko,rpusu, względnie inny prze
łożony, któremu to prawo przyzna Minister 
Spraw Wojskowych. 

Przepisu pkt. 2 lit. b) nie stosuje się, je
żeli Minister Spraw Wojskowych w przypad
kach zasługujących na szczególne uwzględnie
nie zarządzi pozostawienie nadal w czynnej 
służbie szeregowego zawodowego maryna'rki 
wojennej .... 

Art. 2. Wykonanie dekretu niniejszego poru. 
cza s,ię Ministrowi Spraw Wojskowych. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Minister Spraw Wojskowych: Kasprzycki 

401. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 4 lipca 1936 r. 

O zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Mi
nistra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji 

i zakresie działania izb i urzędów skarbowych. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 
31 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzedów skar
bowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr. 80, poz. 499) zarzą. 
dzam co następuje: . 
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§ 1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 
13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania 
izb i urzędów skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 77, 
poz. 613) wprowadza się zmiany następujące: 

1) W § 28 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 
"Wydział III rachunkowo-kasowy dzieli się na 

5 oddziałów: 
1) asygnowań, 
2) kontroli podatków, 
3) dochodów budżetowych, 
4) rozchodów budżetowych, 
5) sum obrotowych i sum obcych". 

2) § 34 otrzymuje brzmienie: 
"Oddział sum obmtowych i sum o:bcych ustala 

maksymalne normy zapasów kasowych oraz czuwa 
nad ogólnym stanem gotowizny W kasach urzędów 
skarbowych i nad terminowem zasilaniem kas i od
syłaniem przez nie nadwyżek kasowych, prowadzi 
szczegółową rachunkowość i kontrolę obrotów sum 
obrotowych okręgu izby, czuwając nad terminowem 
i prawidłowem wyrównaniem obrotów na rachunkach 
przeciwstawnych, sporządza miesięczne zestawienia 
obrotów kasowych oraz miesięczne zestawienia obro
tów sum niebudżetowych, wydaje zarządzenia w spra
wie obrotu obligacjami pożyczek państwowych i in
nemi papierami wartościowemi (sprzedaż, skup, 
przyjmowanie na poczet należności podatkowych 
i t. p.) załatwia wszelkie sprawy, niewchodzące 
w zakres czynności innych oddziałów. 

. Naczelnikowi Wydziału HI podlega bezpośred-
mo lustrator kas urzędów skarbowych, który składa 
w przepisanym terminie dokładne sprawozdania 
o wynikach dokonanych rewizyj i opracowuje sto
sowne wnioski". 

. 3) W ~ 29 po wyrazie "czeków" (w nawiasie) 
uf!1le.szcz.a Się przecinek i wyraz "asygnat" (w na
wiaSie) I w § 30 po wyrazie "czeki" (w nawiasie) 
uf!1ie.szcza się prżecinek i wyraz "asygnaty" (w na
wiaSie). 

4) W § 51 D. W dziale rachunkowo-kasowym: 
punkt 5) otrzymuje brzmienie: 
"zaopatrywanie dystrybutorów w znaki warto

ściowe i sprzedaż odręczna tych znaków"; 
w punkcie 6) wyraz "wydawanie" zastępuje się 

wyrazem "wypłacanie" i po tym purukcie dodaie się 
nowy punkt, jako ,,7)", treści następującej: "prowa
clzenie rachun'ków bieżących"; 

dotychczasowe punkty: ,,7)", ,,8)", ,,9)", ,,10)" 
i ,,11)" otrzymują numerację ,,8)", ,,9)", "lO)", ,,11)" 
i ,,15)"; 

w punkcie 8) (według nowej numeracji) po wy
razach: "opłacanie kuponów" umieszcza się przeci
nek i dodaje wyrazy: "wylosowanych premij"; 

w punkcie 11) (według nowej numeracji) skreśla 
się wyraz "gotówkowych" i po tym punkcie dodaje 
się trzy nowe punkty, jako ,,12)", ,,13)" i ,,14)", treści 
następującej: 

,,12) sporządzanie i dostarczanie działowi egze
kucyjnemu urzędu tytułów w ykonawczych na nie
uiszczone w terminie daniny publiczne j 

13) czuwanie nad t erminowem uiszczaniem roz
łożonych na raty zaległości w podatkach bezpośred
nich i opłatach; 

14) kontrola rachunkowo-,k asowa wpła t, doko
nywanych przez poborców skarbowych;". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 
1 lipca 1936 r. 

MinisŁe,r Skarbu: E. Kwiatkowski 

402. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 8 lipca 1936 r. 

w s\lrawie zmiany. rozporządzenia M.inistra Skarbu 
z dnIa 23 czerwca 1933 r. o organizacji i zakresie dzia

łania kontroli skarbowej. 

. Na podstawie art. 3 ust. 3 i art. 4 ustawy z dn. 
31 hpca 1919 r. o organizacji władz i urzędów skar
bowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr. 80, poz. 499) za-
1'ządzam co następuje: 

§ 1. W § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu 
z ~nia. 23 czerwc.a 1933 r. o organizacji i zakresie 
dZlałama kontrolI skarbowej (Dz. U . R. P. Nr. 62, 
p.oz. 465) po wyrazach: "siedzibą rejonu jest" , dodaje 
Się wyrazy: "':'" zasadzie", a nadto dodaje się jako 
ustęp 2 przepis treści następującej: 

"Ministerstwo Skarbu może ustalić siedzibę re
jonu w miejscowości, niebędącej siedzibą starostwa". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
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