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§ 9. Przedstawicielowi nie wolno pobierać 

od strony żadnego wynagrodzenia za prowadzenie 
sprawy. 

§ 10. Przedstawiciel powinien do każdej spra
wy przedłożyć pełnomocnictwo strony, w którym 
należy powołać uprawnienie do występowania 

przed sądem (§§ 5 i 6). 

§ 11. Sąd skreśla przedstawiciela ze spisu: 

a) jeżeli utraci którykolwiek Z wymogów, 
wymienionych w § 3, bądź stwierdzony 
zo~tanie brak któregokolwiek z tych wy
mogów, 

b) jeżeli przedstawiciel nie spełnia należycie 
swoich obowiązków, 

c) w razie pobierania przez przedstawiciela 
wynagrodzenia za prowadzenie sprawy od 
strony. 

§ 12. O skreśleniu przedstawiciela ze spisu 
orzeka kol~gil:lm trzech sędziów właściwego sądu. 

Orzeczenie kolegium trzech sędziów jest m;,ta
teczne. 

§ 13. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-

cie z · dniem ogłoszenia. • 

Minister Sprawiedliwości: 

Henryk Swiqtkows'd 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 

w z. Tadeusz Kochanowic:.z 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI PUBUCZNEJ 

z dnia 19 czerwca 1948 r. 

·0 utworzeniu gminy wiejsldej Wapno w p!lwiecie wągrowieckim, województwie poznańskim. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
dentaRzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działania władz admini
stracj i ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 80, poz. 
555) zó>rządzam, co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Damasławek w powie
cie wągrowieckim, województwie poznańskim wy
łącza się gromady: Kujawki, . Komasin, Podolin, 
Stołężyn i Wapno i z wymienionych gromad 

tworzy się gminę wiejską Wapno z siedzibą za
rządu gminnego w Wapnie. , 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży- . 
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązuj ącą od 
dnia 1 lipca 1948 r. 

Minister Ac;lministracji Publicznej: 

Edward Osóbka-Moluw,lu 
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ROZPORZĄDZENIE MINłSTRA SKARBIJ 

z dAia 28 czerwca 1948 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Odbudowy w sprawie stosowania 

ulg iDwestyeyjeycll. przy pł'Z~wozie towar.6w z zagranicy. 

Na podstawie art. 6 ~.tawy z dnia 2 czerwca I ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o ulgach inwe..., 
.1947 '1". o ulga.ch inwes~yc~jny~ O?z. U. R. P. . s~ycyjnych (Dz .. u. R . P. Nr 65, poz. 271.) za.rzą.dfi\a 
Nr 43, f)Oz.' 221) w WumeI'l11l zmIeniOnym dekre- Slę,CO następuJe: 

tern z dnia 22 października 1m T. o zmianie '§ l. Przywóz towarów z zagranicy doko..., 



, . 
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nywany za własne zagraniczne środki płatnicze, 
zgłoszone . we właściwym urzędzie skarbowym 
w terrninie db dnia ' 30 czerwca 1948 r., na podsta
wie pozwoleń przywozu zaopatrzonych klauzulą, 

że import następuje w ramach ustawy z dnia 
2 czerwca 1947 r. o ulgach inwestycyjnych, uważa 
się za dokqnany w ustawowym terminie nawet 
i w tym przypadku, gdy pozostałe formalności, 

zVviązane z faktycznym dokonaniem pl'Zywozu, 
dopełnione zostaną w okresie, na który opiewa 
ważnoś~ wydanego pozwolenia przywozu. 

.. 

( 

§ 2. Rozporządzenię mmeJsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłbszenia z mocą obowiązującą od 
dnia 20 czerwca 1948 r . 

Mipister Skarbu: 
w z. Wincenty Jastr..ębsU 

Minister Przemysłu i Handlu: 
w z. Eugeniusz SZyT 

Minister Odbudowy: 
Michał KaczolOwskl 

Prenume!'ata kwartalna normalna wynosi 800 zł, ulgowa 400 zł. Z prenumeraty ulgowej korzystają władzs, 
\Iczędy, zakłady i instytucje państwowe. z wyjątkiem banków, monopoli i przedsiębiorstw państwowycn. 

Prenumeratę należy wpłacać z góry na piętuaśr.ie dni przed początkiem kwartału kalendarzowego na kon-
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