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ozę:$d 8 "Mil)jlstęr~twp Skąrbu", w ~iąlę 15 .

"Monapal Tyt'oru1a'Wy" a k'W'Otę 1.980.000 z ł.

,4l't,.. Ust~wa niniej's za oę,owiązuie od
dnia 1 kwie'tnia 1938 r.;
Prezydent Rzeczypaspolitej: l. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Sk/adkorpskt
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski

Art. 3. Wykananie ustawy niniejsz ej poruM.4listrowi Skarbu.

c~~ się

16
USTAWA
z dnia 9 st)'lc:znia 1939 t.

'. dodatkowym kredyćie pa rok '1938/39 na zaangażowanie urzędników ryczałtowycb w urzę
dach zagranicznych •
. Art. 1. ·Wyda,t ki zwyczajne, UlSta:lane w bu- . nym da ~rt. 7 ustawysk~rbow~i l- dnia 29 malr do ustawy skarbawej z dnia ca 1938 r. na akres od 1 kwietnia 1938 da
29 marca 1938 r. na· akr es ad 1 kIWietnia 1938 da 31 marca .1939 (Dz. U. R. P . Nr 20, poz. 161),
31 marca 1939 (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 161), ?JWiększa się w częś'Ci 5 "Ministerstwa Spraw
zwięks:za się w grupie A. "Admini,s lracja" , w
Zagranicznych" w rubryce "Drzędnky", gr~·i.l
części 5 "Mi'lliJStel]itwo Spraw Z a,granicznych" ,
uposażenia - ryczałt a 30 etatów.
'
.
w ; dziale 3 "Urzędy zagraniciz ne", w paragrafie 10 "Urzędy dyplomatyczno - konsularne"
k"t, 4. Wykon~nie 1i'Stawy nipiejlSzej poruo kWlOtę90.000 zł.
.
cza się Ministrowi Skarbu .

dżecie, załączonym

. Art. 2. W budżjłde, załączonym do ustawy, skarbowej z dnia 129 marca 1938 r. na .okres
od 1 kwietnia 1938 do 31 marca 1939 (Dz. U.
R. P. Nr 20, palZ. 161), zwiększa się wpłatę da
Skarbu Państwa w grupie C. "Monopale" , w czę
ści 8 "Ministerstwo Skarbu", w dziale 16 "Manopol Spirytusowy" o kwatę 9<},OOO zł.
Art. 3. lla(ić etatów osobowych admini,tracji cywilnej, ustalaną w wykazie, załącza-

Art. 5. Ustawa ,niniejsza
dp.ia 1 kwietpia 19,3S r.

obowią'Zl\1je

Pn~zyd.ent R~eczypospolitej:

Pr.e zes Rady Ministrów:

od

l. M ośdcki

Sławoj Składkowski '

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski

17
US T A W A

z dnia 9 stycznia 1939 1'.
o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na

nad emigrantami za

granicą.

części

.

'Art. 1. Wydatki 'z wyczajne, ustalone w bu,d a ustawy s'k a l'b owej z dnia
29 marca 1938 r. na okres od 1 kwietnia 1938 do
. 31 marca 1939 (Dz. U. · R. P . Nr 20, poz. 161),
zwiększa się w grupie A. "Administracja", w
części 5 "Miniiterstwa Spraw Zagranicznych",
w dziale 3 "Urzędy zagraniczne", w paragrafie 12 "Opieka nad emigrantami za granicą"
o kwatę 600.000 zł.

8 "Ministerstwa Skarbu", w dziale 16
"Monopol Spirytusawy" a kwotę 600.000 zł.

dżede, załączanym

Art. 2. W budżecie, załączanym da ustawy skarbowej z dnia 29 mar·c a 1938 r. na okres
od 1 kwietnia 1938 da 31 marca 1939 (D~. U
R. P. Nr 20, paz. 161), zwiększa się wpłatę do
Skarbu Państwa w grupie C. "Monopole", w

opiekę

Art; 3. Wykananie ustawy niniejszej poruoza się Mi'n istmwi Skarbu.

Art. 4. Ustawa niniejsza
dnia 1 kwietnia 1938 r.

l

obowiązuje

od

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki

Prez"", Rady Ministró.w: Slawoj Skladkowski
Minister Skarbu: E. Kwiatkowlki

