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4) obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów o utracie 
mocy dekretów wskutek nieprzedłożenia ich Sejmo
wi do zatwierdzenia albo wskutek odmowy zatwier
dzenia ich przez Sejm. 

2. Ogkszenie innych aktów prawnych w Dziennik1l 
U staw Rzeczyp ospolite] Polskiej może nastąpić z mocy 
~zczególnego przepisu ustawowego. 

Art. 2. 1. W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo
litej Polskiej "Monltor Polski", zwanym w dalszych 
r rzepisach w sj,:rócen :u "Monitor Polski", ogłasza się: 

1) zarządzenia,i postanowienia Prezydenta Rzeczypos
politej, 

2) uchwały Rady Państwa, Rady Ministrów i Prezy-
d ium Rządu, 

3) wn:ądzenia państwowych władz naczelnych i urzę
dów centralnych, wydane celem wykonania ustaw 
lub dekretów i z powolaniem się na zawarte w n~ch 
upoważnienie, 

4) inne zarządzenia , decyzj e, instrukcje, okólniki 
i obwieszczenia państwowych władz naczelnych 
i urzędów centralnych. 
2. Ogłoszeni e w Monitorze P olskim aktów praw

nych, wymienionych w ust. 1, następuje, gdy jest prze
widziane w obowiązującym przepisie lub w ogłaszanym 
akcie prawnym. a lbo gdy uzna je za wskazane władza ' 
lub urząd, który wydał akt prawny. 

3. Ponadto w Monitorze Polskim zamieszcza się 
akty prawne władz i urzędów oraz ogło!>zenia instytucji 
i osób, jeżeli prawo tego wymaga. 

4. Prezes Rady Ministrów może zarządzić ogłosze
nie w Monitorze Polskim również innych akt{:lw praw
nych. 

Art. 3. 1. Na każdym numerze dziennika oznacza 
się dzieli jego wydania. 

" Dzień wydania jest dniem prawnego ogłoszenia 
aktów , 7Clm;p c z!Czonych w numerze. 

J\rt. 4. Akty prawne, ogłaszane w dzienniku, 
wchodzą w życie z dniem ich og!oszenia, jeżeli same 
nie stanowią inaczej. 
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Art. 5. 1. Wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczy
pospolitej P o.]skiej i Monitora Polskiego należy do za
kresu d~lania Prezesa Rady Ministrów. 

2. Prezes Rady Ministrów rozstrzyga, czy akt 
prawny. mini!;tra, urzędu centralnego lub podległych 
władz i urzędów odpowiada warunkom ogłoszen ia. 

Art. 6. 1. Prezes Rady Ministrów prostuje błędy 
w og~oszony::h t ekstach aktów prawnych. 

2. Minister Spraw Zagranicznych prostuje blędy 
w ogłoszonym tekściE:; lub przekładzie umowy z innymi 
pańs twami Oi'az w tekście oświadczeń rządowych w spra
wie mocy obowiązuj ącej umów międżynarodowych, ich 
ratyfikacji i uczestn ictw'a w n lch innych paóstw. 

3. Sprostowanie błędów następuje w drodze ob
w ieszczenia, ogłoszonego w dzienniku, w którym ogło
szono prostowany tekst lub przekład. ' 

Art. 7. Prezydia gminnych, miejskich i dzielni
cowych oraz powiatowych rad narodowych obowiąza
ne są udostęPll i ć l:.lctności bezpłatae przeglądanie Dzien
n ika Ustaw Rzeczyp ospolitej Pul~:,'ej oraz Monitora 
Polskiego. 

Art. 8. Tracą moc obowiązującą : 

1) dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dni.a 6 wrześ
nia 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczy
pospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 4'-23 ), 

2) dekret z dnia 29 września 1945 r. o zm;,anie i uzu
pełnieniu przepisów o wydawaniu Dziennika Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 55, 
poz. 305), 

3) pkt b) i c) art. 3 dekretu z dnia 23 paźd zi ern ika 
1945 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Prasowej 
PAP (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 278). 

Art. 9. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów. 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1951 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

PIt:zes Rady MioJsllÓW; J. Cyrankiewicz 
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USTAWA 

z dnia 30 grudnia 1950 r. 

o prowizorium budżetow~m na okres od 1 styczni~ do 31 marca 1!t51 r. 

, . Art. 1. Ustala się prowizorium budżetowe na 
okres od 1 stycznia do 31 marca 1951 r. w wysokości 

114 projektu budżetu P"ństwa na rok 1951. 

Art. 2. Wydatki w budżecie centralnym n ie mo
gą przekraczać 1/4 kwot, określonych V.J art. 5 projektu 
ustawy budżetowej na rok 1951. 

Art. 3. 1. Wydatki w budżetach terenowych nie 
mogą przekraczać 1/4 limitów, określonych wart. 6 
projektu ilstawy budżetowej na rok 1951. 

2. Wytyczne dla prezydiów rad narodowych w za
kresie otwierania kredytów w granicach, wymjen ,o
nych w ust. 1, określi Minister Finansów. 

Art. 4. 1. Upoważnia się Radę l'ilmish-ó\v do oln'eś
lenia zasad dokonywania zmian w budżecie central
nym, trybu wykonywania tegl) budżetli , a w szczegól
ności ustalenia jego układu wykonawczego. 

2. Ustalanie dochodów i wydatków budżetu cen
tralnego w częściach układu wykonawczego, dotyczą
cych Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu Ustawo-

., 
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dawczego, Rady Państwa, Najwyższej Izby Kontro
li, Prokuratury Rzeczypospolitej i Komisji Specjal
nej, oraz określenie zasad dokonywania zmian co do 
tych części wymaga zgody Rady Państwa. 

3. Rada Ministrów może przenieść, uprawnienia, 
wymienione w ust. l, na Ministra Finansów. 

Ad. 5. l. U powctŻnia Się Radę Ministrów do 
określenia za zgodą Rady Państwa zasad dokonywa
n ia zmian w budżetach terenowych, trybu wykonywa
nia tych budżętów i . uchwalan ia doda tkowych budże

tów terenowych . 
2. Przepis a rt. 4 ust. 3 s tosuje się odpowiednio. 

Art. 6. Wykonanie ustawy porucza się Radzie 
Państwa, Prezesowi Rady Ministrów oraz właściwym 
ministrom. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1!}51 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister FiI!ansów: K. Dqbrowski 
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USTAWA 

z dnia 30 g rudnia 1950 r. 

o zmianie g ranic województw krakowskiego i katl:?widdego. 

Art. 1. Z województwa krakowskiego wyłącza 

się powiat m iejski Biała Krakowska i włącza się go do 
województw"a katowickiego. 

Art. 2. VJykonan1e ustawy p c-rucza się Prezeso
wi Rady Ministrów. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1951 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezps Rady Mlnistrów: J. Cyranldewicz 

527 

USTAWA 

z dnia 30 grudnia 1950 r. 

o utworzeniu Funduszu Remcntów Młynów Gospodarczych. 

ATt. 1. 1. Tworzy się Fundusz Remontów Młynów 
Gospodarczych, zwany dalej Funduszem. 

2. Fundusz p rzeznaczony jest na pokrywanie 
kosztów remontu młynów ·i kaszarń gospodarczych . 

Art. 2. 1. Dochód Funduszu tworzą wplaty cżęś
ci opłat, pobieranych za przemiał gospodarczy, wnoszo- . 
ne przez osoby, prowadzące młyny i kaszarnie gospo
darcze. 

2. Wysokość wpłat, tryb i terminy ich wnoszenia 
okr2f:li Minister Handlu Wewnętrznego. 

3. Minister Handlu Wewnętl'znego może w dro
dze zarządzenia: 

1) wprowadzić obowiązek wnoszeni.a opłat i wpłat 

w zbożu , 

2) zwolnić całkowicie lub częściowo przemiał, doko
nY'wany przez niektóre kategorie. osób, prowadzą

cych gospodarstwa rolne, od tej . części opłat, któ
:ni przypada n,a rzecz Funduszu, 

Ar t. 3. Wphty n3 rzecZl"'JndU3ZU ulegają odli
czen'L1 p r2;y ustalanlU" pocishwy .cio wji1n:aru pDdaików : 
obrotowego . i d ochodowego. 

Art. 4. Nie uiszczone w termini'e wpłaty na Fun
dusz podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie 
egzekucji admin istracyjnej. 

Art. 5. Minister Handlu Wewnętrznego w poro
:i:umieniu z Minis trem F in",nsów i za zgodą Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania GQspedarcze
go określi organy, powołalle do administrowania l nad
zorowania Fund uszu , zakres wlasciwości tych orga
nów; tryb;' włączania Funduszu do programu finansn
we go narodowego pl:mu gospodarczego oraz zasady 
i tryb zu±ycia F'unduszu na remonty. 

Ad. 6. F undusz jes t lokowany w Blnlal Rolnym. 

Art. 7. Wykonanie ustawy .porucza się lVl:in :strowi 
Handlu Wewnętrznego . 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dn iem 1 stycz
nia 1951 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. 13icru l 

Prezes Rady Minis trów: j Cy ranA iewicz' 

Minis ter Handlu Wewnętrzne90 : T. Dielllch 

.... 


