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stytut majątku nieruchomego oraz przyjęcie pod 
warunkiem obciążającym darowizn i zapisów 
wymaga zgody Ministra Rolnictwa i Reform 
Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

(2) Na potrzeby Instytutu może być mu 
przekazany do użytkowania majątek państwo
wy. Przekazanie to lub odebranie użytkowania 
tego majątku wymaga uchwały Rady Mini
strów. 

(3) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
ustala zasady gospodarki majątkiem własnym 
Instytutu i majątkiem państwowym, przekaza
nym do użytkowania Instytutowi, jak również 
zakres i sposób wykonywania nadzoru i kon
troli nad gospodarką tymi majątkami. 

Art. 3. Na stanowiska naukowe w Insty
tucie mogą być przyjmowane jedynie osoby, po
siadające kwalifikacje naukowo-twórcze, stwier
dzone w sposób określony w statucie (art. 4). 

Art. 4. Szczegółowy zakres działania oraz 
przepisy organizacyjne Instytutu określi statut, 
zatwierdzony przez Radę Ministrów na wnio
sek Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, 
przedstawiony w porozumieniu z Ministrem 
~yznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Art. 5. (1) Instytut zatrzymuje na wła
sność całkowity majątek, będący dotychczas 

własnością Państwowego Instytutu Naukowego 
Gospodarstwa Wiejskiego - oraz użytkowanie 
majątku państwowego, będącego w dniu wej
ścia w życie ustawy niniejszej w uży*owaniu 
Instytutu. . 

(2) Przepis art. 2 ust. (2) stosuje się do ma
jątku państwowego, określonego w ustępie po-
przedzającym. . 

Art. 6. Z dniem wejścia w życie ustawy 
niniejszej traci moc obowiązującą rozporządze
nie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 
1927 r. o Państwowym Instytucie Naukowym 
Gospodarstwa Wiejskiego (Dz. U. R. P. Nr 66, 
poz. 586) oraz statut, stanowiący załącznik do 
tego rozporządzenia. 

Art. 7. Wykonanie ustawy mmeJszej po
rucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rol
nych. 

Art. 8. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 1937 r. 
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USTAWA 

z dnia 16 marca 1937 r. 

O zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1936 r. o państwowym go
spodarstwie leŚDym. 

Art. 1. W dekrecie Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 30 września 1936 r. o państwo
wym gospodarstwie leśnym (Dz. U. R. P. Nr .75, 
poz. 533) wprowadza się zmiany następujące: 

1) art. 20 otrzymuje brzmienie następujące~ 
.. (1) Lasy Państwowe pokrywają wszelkie 

swoje wydatki z własnych dochodów i fundu
szów i gospodarują zgodnie z planem użytkowa
nia, ustalonym przez Izby ustawodawcze oraz 
opracowanym na podstawie tego planu rocz
nym planie finansowo-gospodarczym, zatwier
dzonym przez Radę Ministrów na wniosek, 
przedstawiony przez Ministra Rolnictwa i Re
form Rolnych w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu. 

(2) Przy wykonywaniu planu finansowo-go
spodarczego Lasów Państwowych Ministrowi 
Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu 
ż Ministrem Skarbu służy w razie konieczności 
prawo przenoszenia kredytów w obrębie tego 
planu oraz zwiększania ustalonych w nim ro,z-

chodów z wyjątkiem wydatków osobowych, 
określonych stałymi etatami, o ile zwiększen,it> 
to nie spowO'duje zmnie~lSzenia wpl.aty dO' Skar
bu Państwa, ustalonej w budżecie. Przenoszenie 
kredytów oraz zwięks,zerue ustalonych wplanie 
dochodów nie może narusżać planu użytkowa
nia, ustalonego przez Izby uSltawodawcze. 

(3) Lasy Państwowe sporządzać będą z koń
cem każdego roku obrachunkowego bilanse i ra
chunki zysków i strat, podlegające zatwierdze .. 
niu przez Radę Ministrów na wniosek, przed
stawiony przez Ministra Rolnictwa i Reform 
Rolnych w porozumieniu z Ministrem SkarbUj 
bilanse i rachunki dołączone będą do lłrelimi
narza budżetowego Państwa. 

(4) Do budżetu państwowego włącza się 
tylko wpłatę Lasów Państwowych do Skarbu 
Państwa. ' 

(5) Do preliminarza budżetowego Państwa 
będą dołączone zatwierdzone prżez Radę Mini-
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strów: plan finansowo-gospodarczy Lasów Pań
stwowych na bieżący rok obrachunkowy, bilans 
i rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie 
rachunkowe za przedostatni rok obrachunko
wy. 

(6) Gdyby wpłata do Skarbu Państwa zo
stała ustawą skarbową włączona do budżetu 
państwowego w innej wysokości; niż została ona 
zaprojektowana w przedłożeniu rządowym, Ra
da Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych, przedstawiony w porozumie
niu z Ministrem Skarbu, dostosuje plan finanso
wo-gospodarczy, zarówno bieżący jak i na okres 
następny do wysokości wpłaty, ustalonej w bud
żecie państwowym, o ile Izby ustawodawcze sa
me nie wprowadziły odpowiedniej w planie fi
D.aIIlSowo-gospodarczym zmiany."; 

2) art. 26 otrzymuje brzmienie następujące: 

, ,,(1) Na potrzeby państwowego gospodar
stwa leśnego upoważnia się Ministra Skarbu na 
wniosek Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych 
do zaciągania pożyczek krótkoterminowych do 
wysokości, nie przekraczającej 20 % rozchodów 
eksploatacyjnych brutto, wykazanych w ostat
nim rocznym zamknięciu rachunkowym gospo
darstwa leśnego. Pożyczki te muszą być spłaco
ne z bieżących dochodów państwowego gospo
darstwa leśnego. Zaciągnięcie nowej pożyczki 
może nastąpić pod warunkiem, że pożyczka ta 
łącznie z niespłaconą jeszc'zeczęścią pożyczki 
poprzedniej nie przekroczy określonego powy
żej maksimum. 

(2) Zaciąganie pożyczek wyższych i długo
terminowych oraz wszelkich zobowiązań, obcią
żających nieruchomości, wchodzące w skład 
państwowego gospodarstwa leśnego, może na
stąpić tylko w granicach upoważnień, udzielo
nych aktem ustawodawczym."; 

3) wart. 33 ust. (2) otrzymuje brzmienie na
stępujące: 

,,(2) Przekazywanie nieruchomości w try
bie, przewidzianym dla zbywania nieruchomo
ści państwowych, na rzecz związków samorzą
dowych oraz na rzecz rządowych i samorzą
dowych instytucyj, zakładów i przedsiębiorstw, 
posiadających odrębną osobowość prawną, jak 
również przejmowanie nieruchomości od wy
mienionych związków, instytucyj, zakładów 
i przedsiębiorstw następuje zawsze za odszko
dowaniem. Przepis powyższy nie narusza prze
pisów o rozbudowie miast." 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poru
cza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych. 

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

z dnia 16 marca 1937 r. 

o zmłanle rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolite' z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalcza
niu chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodników roślin. 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. 
o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu 
chwastów i szkodników roślin (Dz. U. R. P. 
Nr 108, poz. 922) wprowadza się zmiany nastę
pujące: 

1) wart. 3 pkt 10) po wyrazie "choroby" 
wstawia się przecinek i skreśla się wyraz "lub", 
a po wyrazie "szkodnika" dodaje się wyrazy 
"lub chwastów" ; 

2) wart. 3 pkt 11) po wyrazie "roślin" do
daje się W)'l"azy "w s~czególności"; 

3) art. 7 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może 
przyznać według swego uznania stosowną za
pomogę tym właścicielom roślin i właścicielom 
gruntów lub ich faktycznym posiadaczom, któ
rzy wskutek stosowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia, rozporządzeń na jego podsta
wie wydanych oraz zarządzeń właściwych 
władz ponieśli dotkliwe straty gospodarcze, 
przyczyniając się przez to do opanowania cho
roby roślin lub wytępienia szkodników roślin, 
dokonywanych w interesie publicznym."i 




