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ROZPORZĄDZENIE KIEROWNIKA RESORTU GOSPODARKI NARODOWEJ I FINANSÓW

• z dnia 5

paździ.ernika

1944 r .

,o zakresie działania Centralnej Kasy Skarbowej.
Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wy-zwolenia Narodowego z dnia 24 sierpnia 1944 r .
(Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 11) <Yemitowaniu biletów
skarbowych ~ zarządzam, co następuje:
.

c) wycofywanie ' środków obiegowych,' które
utracą charakter śrocika płatniczego na mocy
ustawy,
'

a) przechowywanie i rozpiowad~anie biletów
skarbowych, emitowanych przez Kierownika
Resortu Gospodarki N aro~O\yej i Ę'inansów;

. § 2. Czynności przewidziane w § lCentra.lna Kasa
Skarbowa wykonuje bezpośrednio lub za pośred
nictwem kas urzędów skarbowych lub instytucyj
kredytowych. ,
....
§ 3. Ro~orządzenie niniejsie wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.

b) wycofywanie i , niszczenie uszkodzonych lub ,
zużytych: środków obiegowych;

Kierownik Resortu Gospodat'ki
Narodowej i Finansów: Jan Stefan Haneman

§ 1. Do zakresu

bow'ej

działania

Centralnej Kasy Skar-

należy:

./
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.ROZPORZĄDZENIE

KIEROWNIKA RESORTU OBRONY NARODbWEJ
W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKAMI RESORTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ORAZ GOSPODARKI NARODOWEJ I FINANSÓW
z dnia 6

października

1944 r.

o częściowej móbilizacji koni' woz~w z uprzężą dla potrzeb Wojska Polskiego.
Na podstawię art. 46 i 48 ustawy z dnia 30 marca
1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz.. 200) oraz art. 2
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obo,wiązku odstępowania ' zwierząt pociągowych, wozów, pojazdówmechaniczn~ch'i rowerów dla celów
obrony Państwa z dnia 8 listopada 1927 r. (Dz. U.R.P.
z 1939 r . Nr 74, poz. 502) zarządza się, co następuje:

-

§ l. Przeprowadzona zostanie ' w ciągupaździer- '
nika 1944r. na terenach wyzwolonych mobilizaGja
, kl9 syfikowanych koni oraz wozów z uprzężą, I)adających się do użytku wojskowego - za pośred
nictwem Powiatowych Komisji Poborowych Koni
(Pow. KPK.). '
'

§ 3. Spod

mobilizac~i

przez
czych;

można

związki

świadectwem wydanym
hodowców przy -izbach rolni'
.

b) źrebne kiacze i klacze ze źrebiętami w wieku
do trzech miesięcy;
'" - .
c) 50 % koni, 'należących do przedsiębiorstw
samorządowych, ęlektrowni miejskich, kopalń
węgla, fabryk obróbki żelaza, cukrowni, mły
nów, cegielni, wszelkiego rodzaju przedsię.:.
biorstw transportowych, kolejowych, poczty,
telegraJu i prywatnych instytucyj o 'Charakterze
leczniczo-szpi taJnym.
,
~

Niezależnie od wyznaczonego kóntyngentu (500/0)
lat czterech do , wyżej wymienione Qrzedsiębiorstwaprzedstawią .
parokonne oraz uprzą2; do pobóru wszystkie posiadane kónie.

§ 2. Poborowi , podlegają konie

dwunastu, wozy jedno
szf)rowa:

udowodnić

i poboru

o~

§ 4. W
wyłączone są:

li) ogiery i klac?;e zarodowe państwowych i prywatnych stadnin, których szlachetność krwi

skład

powiatowej komisji poborowej koni

wchodzą :

a)

przewodniczący
w~iel

komisji
Wojska Polskiego,

oficer, przedsta-
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,

ob) powiatowy lekarz weterynarii,

oc) przedstawiciel powiatowej

rady narodowej .

§ 5. Pobierańie koni i wozów z uprzężą hastęlmje
za wynagrodzeniem przy zastosowaniu, odpowiednio do kategorii i wieku ' oraz wzrostu korii, skali
cen w rozpiętości od zł 6000 do . zł 'lO 000, przy czym
skala cen dla koni wyższej kategorii o wyjątkowo
wybitn'ych zaletach może być rozszerzona do
12 '000 zł ' według uznania przewodniczącego KPK.
Właściciel

winien oddać konia z uzdą, postronkiem, owsiakiem.oraz 10 kg owsa i 15 kg siana.
Ceny za pobrane wozy i uprząż ustali zależnie od
jakoŚci,' przewodniczącyKPK. w ·. porozumieniu
z przydzielonymi do l\.PK. przez władzę powiatową .
biegłymi.
.
. Na~eżność za pobr1ne konie i w.,ozy z uprzężą
zostanie, wypłacona właścicielom na miejscu gotówką po przyjęciu koni i wozów . .
§6. Konie i wozy z uprzężą właścicieli, umyślnie
uchylających się od poboru, podlegają rekwizycji

bez żadnego odszkodowania, niezależnie od .odpowiedzialności karnej właścicieli tychże koń i i wozów, przewidzianej w art. 9Q i 92 ustawy z dnia
30 marca 1939 .r. o p,o wszechnym obowiązku świ ad
czeń rzeczowych (Dz: U. R. p, Nr 30, poz. 200) oraz
art. 31 rozporządzenia Prezydenta' Rzeczypospolite], o obowiązku odstępowania zwierzątpociągo-,
wych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów
dla celów óbrony Państwa z dnia 8 listopada 1927 r .
(Dz. U . R. P. z 1939 r . Nr 74, poz. 502).
§ 7. Rozporządzenie ni!liejsze wchodzi w życie
z dni.em ogłoszenia.

Kierownik Resortu Obrony Narodowej :
Michał

Rola-Zymierski generał broni

Kierownik Resortu Administracji Publicznej : .
Stanisław Kotck~Agroszewski

Kierownik Resortu ' Gospodarki
Narodowej i Finansów.

Jan Stefan H aneman '
,

/

•

.

•

Tłoczono zpo1ecenla Ministra Sprawiedliwości VI Drukarni Narodowej w . Krakowie, ul. Piłsudskiego 19

.

Prenumeratę

M-00781,'

na

prenumeratę

przyjmuje

•

w gmachu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublin!e,
.
u1.Spok~jna Nr 4, pokójNr 9. ' .
Wysyłkę ~konywa. się po uprzednim wpłaceniu zaliczki miesięcznej w kwocie zł. 20.
wpłacać należy z góry. POiedyńcze numery są do nabycia w Kasie Sądu Okręgo,wego w Lublinie,
Krakowskie-Przedmieście Nr 76. .
•

Zgłoszenia

się

-Cena 12 zł

