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TREŚĆ DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i a W ł a d z N a c z e l n y c h: 

Poz. 45. Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 20 stycznia 1934 r. o nadaniu statutu stowa
rzyszeniu "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwga~ 
zowej". 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 11 DZIENNIKA 
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 7 LUTEGO 1934 R., Z.4WIERAJĄCY 
TREŚĆ NASTĘPUJĄCĄ: 

USTAWY: 

Poz. 85 _. z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodat
kowym kredycie na rok 1933/34. 

Poz. 86 - z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodat
kowym kredycie na rok 1933/34. 

Poz. 87 - z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodat~ 
kowym kredycie na rok 1933/34. 

Poz. 88 - z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodat~ 
kowym kredyde na rok 1933/34. 

Poz. 89 - z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodat~ 
kowym kredycie na rok 1933/34. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW: 
. -Poz, 90 - z dnia 20 stycznia 1934 r. o uzna

niu Stowarzyszenia "Liga Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej" za stowarzyszenie wyższej uży
teczności. 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW: 
Poz. 91 - Skarbu z dnia 8 stycznia 1934 r. w 

sprawie opłat za prace katastralne Tla ob~zarze wo~ 
jewództw poznańskiego i pomorskiego. 

Poz. 92 - Skarbu z dnia 8 stycznia 1934 r. w 
sprawie opłat za prace katastralne na obszarze wo~ 
jewództw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławow~ 
skiego i tarnopolskiego. 

Poz. 93 - Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz 
Rolnictwa i Re/orm Rolnych z dnia 9 stycznia 
1934 r. w sprawie zwrotu cla przy wywozie spiry~ 
fusu etylowego. 

Poz. 94 - Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz 
Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 stycznia 
1934 r. o uldze celnej na jądra pestek egzotycznej 
odmiany moreli, t. zw. ghejsi. 

Poz. 95 - Opieki ' Społecznej z dnia 19 stycz
"ia 1934 r., wydane w porozumieniu z Ministrami: 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rol
nych w sprawie zakladów pracy ściśle z rolnictwem 
związanych, a nieposiadalących przeważającego 
charakteru przemysłowego lub handlowego. 

Poz. 96 - Opieki Społecznej z dnia 30 stycz
nia 1934 r., wydane w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wojskowych o wykonywaniu praktyki le
karskiej. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-000-

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
-000-

45. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 20 stycznia. 1934r. 

O nadaniu statutu stowarzyszeniu "Liga Obrony 
PO'wietrznej i Przeciwgazowej". 

Na podstawie art. 47 ust. 2i 3 prawa o sto
warzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 94, poz. 808J i § 2 .rozporządzenia Ra-

dy Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o uznaniu 
stowarzyszenia "Liga Obrony P.owietrznej i Prze
ciwgazowej" za stowarzyszenie wyższej użytecz
ności (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 901 zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. 

Nadaje się dołączony d.o rozporządzenia ni
niejszego statut stowarzyszeniu wyższej użytecz
ności: ,.,Liga Obrony Powietrzne; i Przeciwga
zowej". 

§ 2. 
(1) Stowarzyszenie "Liga Obrony Powietrz

ne; i Prze-ciwgazowei", zarejestrowane w Komi
sarjacie Rządu m. st. Warszawy dnia 28 kwietnia 
1932 r. pod Nr. 1692, wykreśla się z rejestru sto
warzyszeń. 

(2) Jednocześnie tracą osobowość prawną te 
komitety wojewódzkie i powiatowe oraz koła 
miejscowe Ligi Obrony Powietrznej Państwa, 
które istniały dotychczas jako ·odrębne osoby 
prawne. 

§ 3. 
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia. 

Prezes Ra,dy Ministrów: 
(-) J. Jędrzejewicz. 

Minister Spraw Wew.l;1ętrznych; 
l-I Hi-on. Pieracki. 

Załącznik do rozpor..zą,dzenia Rady M<ini
sków z dni-a 20 stycznia 1934 r. (poz. 45). 

STATUT 

"LIGI OBRONY POWIETRZNEJ I PRZECIW
GAZOWEJ". 

ROZDZIAŁ I. 

P O s t a n o w i e n ia og ó l n e. 

Nazwa, teren działalności i siedziba. 

§1. 
(1') Stowarzyszenie utworzone na mo'cy ni~ 

nie:szego statutu nosi nazwę "Liga Obrony Po
wietrznej i Przeciwgazowej" (L. O. P. P.). 

(2) StOlWarzyszenie rozciąga swą działalność 
na ca'łą Rzeczpospolitą P.o,lską. 

(3) Siedzibą władz centralnych L. O. P. P. jest 
m. st. Warszawa. 

(4) Stowarzyszenie po'siada własną pieczęć1 
sztandar, godło i odznaki. 

Charakter i przywileje Stowarzyszenia.. 

§ 2. 

(1) StowarzytSzenie jest osobą prawną, może 
posiadać wszelki majątek ruchomy i nieruchomy, 
nabywać go i zbywać, zawierać wszelkie umowy 

. i akta hipoteczne, przyjmować i 'czynić zapisy 
i darowizny, występować i odpowia'dać sądownie. 

(2) Stowarzyszenie L. O. P. P. jest uznane za 
stowarzyszenie wyższej użyteczności i posiada 
prz)'lWae; wyłączności działania na obszarze <::ało
go Państwa w zakresie wymienionym w § 33 
ust. (.1) pkt. b). 

(3) Ja'ko ,organizacja społeczna wyższej uży~ 
t&czności, posiadająca szczególne znaczenie dla 
Państwa, Liga Obrony P.owietrznej i Przedwga
zowej Dla prawo w ~amach art. 49 prawa o sto~ 
warzyszeniach :korzystania . ze szczególnych ulg 
i zwolnień w podatkach i opłatach, tak państwo
wych, jak komunalnych. 

(4) Sto'warzyszenie L. O. P. P. może nadawać 
własne odznaki ' honorowe za zasługi, położone na 
polu urzeczywistnienia jego .zadań. 

(5) Władze, instytucje i funkąonarjusze L. O. 
P. P. korzystają z prawa -otrzymywania popar<::ia 
i pomocy od' wła·dz cywilnych i wojskowy<::h w za
kresie działalności Stowa·rzyszenia. 

Cele i środki działania Stowarzyszenia. 

§ 3. 
(1) L. O. P. P . ma na celu zgodnie z wytycz, 

nemi wła·dz państwowych: 
a) popieranie r·ozwoju lotnidwa polskiego we 

wszystkich jego dziedzinach, 
bl przygotowanie ludności cywilnej do obro

ny przeciwlotniczej i przeciwgazowej. 
(2) Dla osiągnięcia powyższych celów L. O. 

P_ P.-z zachowaniem obowiązujących przepisów: 
al współ·działa z władzami państwowe mi 

w organiz.owaniu obrony przeciwlotnicze; i prze
ciwgazowej Państwa, w ustalaniu fachowo-tech
nicznych planów tej ochrony, w przygot·owaniu 
tych planów oraz w zaopatrywaniu w odpowied
ni sprzęt. 

h) hada śr·odki ohrony chemi'czne;, 
cI huduje wzorowe schrony przeciwlotniczo

gazowe, 
dl krzewi zainteresowanie się obroną prze

cawloaniczą i przeciwgazową i propaguje wśród 
społeczeństwa ideę rozwoju lotnidwa. 

e) szkoli personel. fachowy z obydwu dzie
dzin, 

fI organizuje z;az·dy, odczyty, wystawy, ko<n
kursy, pokazy, poga'danki, kursy instruktO'I'skie, 
tak z dziedziny obrony przeciwlotniczej i prze-
ciwgazowej, jak i lotnictwa, . 

g) popiera polskie piśmiennictwo naukowe 
oraz wyna-laiki z dziedziny ohrony przeciwlotni
cze; i przeciwgazowej, jak i lotnictwa, 

hl buduje lotniska i wszelkie urządzenia' lot
niskowe, 

i) wyd'aje pisma perjodyczne, dzieła naU'ko
we, teorety<::zne i podręczni;ki praktyczne z oby
dwu dziedzin, 

j) zakłada bibljoteki, muzea, doświadczalnie, 
pra·cownie naukowe. szkoły i stale śledzi rozwój 
i·ch prac, . 

k) opra'cowuje projekty odpowiednich rozpo
rządzeń i przepisów oraz przed~tawja stos·owne 
wnioski kompetentnym władzom, 

,l) odganizuje mlodzież szkolną po uprzed
niem porozumieniu się i za zgodą władz szkol
nych na zasadach regulaminu przyjętego przez 
Zarząd Główny i zatwierdzonego przez Minister
stwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego, 

m) .popiera i subwen(;jonuje organizacje i sto
warzyszenia lotnicze, 

n) organizuje i szkoH ludność cywilną w obro~ 
nie prze·ciwlotniczej i przeciwgazowej. 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obo
wiązki. 

§ 4. 
Czł,onkiem L. O. P. P. może być: 
(1) każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskie;. 

przyj'ęty w poczet członków koła miejscowego; 
(2J osoba prawna, uznana na terytorjum Rze-

czypospolitej Polskiej i . 
(3) każda osoba narodowości polskiej, za

mieszkała zagranicą i na terenie Gdańska, o i<le to 
nie jest sprzeczne z prawem oj'Czystem. 

§ 5. 
(1) Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

rzeczywistych, d·ożywotnich, honorowych i popie
rających. 

(2) Członkami honorowymi są osoby, którym 
tytuł ten przyzna Walne Zgromadzenie na wnio
sek Zarządu Głównego za szczególne zasługi 
W .dziedzinie obrony przeciwlotni,czej i przeciw~ 
gazowej lub lotnictwa, albo za wybitne przyczy
nienie się do rozwoju Stowarzyszenia. 

(3) Członkami dożywotnimi są d ~złonokowie, 
którzy wpładl'i jednorazowo na rzecz Stowarzy
szenia conajmniej 25-:kroŁną roczną składkę człon
ków rzeczywistych. 

(4) Członkami rzeczywis\ymi są osoby, przy
jęte przez Zarząd koła miejscowe~o, opłacające 
składkę miesięczną w wysokości 50 gr. Pierwsza 
składka miesięczna liczy się ja~o wpisowe i jest 
wpłacana przy przyjęciu na człon·ka. 
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. _ (5) Członkowie dożywotni i honorowi D.ie 
opłacają . składek członkowskich. 

(6) Członkami popierającymi są osoby, które 
płacą n.a rzecz Stowarzyszenia składki miesięcz
ne w wy,sokości tO gr. Uczestnikami Stowarzy
szenia mogą być niezależnie od wysokości wpła
canych składek osoby nielelnie oraz mł-odzież 
szkolna, 'która mOże uczestniczyć jedynie w od
dzi~łiłch! ?:organi?:owanych dla niej w obrębie 

- szkół. znaidujących się pod dozorem władz szkol-
nych. Osoby prawne jako członkowie popierający 
opłacają składkę w wysokości uchwalonej przez 
wa,lne zgwmadzenie koła, obwodu powiatowego 
lub Oikręgu wojewódzkiego. 

(7) W razie zIniany stosunków gospodarczych 
Walnemu Zgromadzeniu służy prawo podwyższe
nia składek człon'ków rzeczywistych i popierają
cych. 

§ 6. 
(1) Czlo'nkowie L. O. P. P., z wyiątkiem po

pierających, posiadają prawo: 
a) czynnego i biernego wyboru do wła,dz Sto

warzyszenia, 
b) korzystania ze wszystkich praw, przewi

dzianych przez statut, oraz z ulg i up.rawnień, 
przyznanych przez właściwe władze Stowarzy
szenia. 

c) korzystanie ze wszystkich urządzeń Sto
warzyszenia na zasadach, określonych przez wła
dze Stowarzyszenia. 

(2) Członikowie popieraia,'cy mogą kouystać 
z urządzeń L. O. P. P., według uznania miejlSco
wy ch władz Stowarzyszenia. 

§ 7. 
Członkowie L. O. P. P. obowiązani są: 
a) płacić .regularnie składki, 
b) ściśle przestrzegać statutu oraz regulami

nu i inskt1:kcji, jako też stosować się do prawo
mocnych uchwał, 

c) br.ać, w miarę możności, ud'ział w praICach 
koła, do którego należą, 

d) starać się o rozwój Stowarzyszenia i osią
gnięcie je,go celów. 

§ 8. 
(1) Cz:łonkowie L. O. P. P. W)'IStępują ze Sto

warzyszenia na wł,asne żądanie przy jednoczes
nem uiszczeniu zaległych składek 

(2) Członkowie mogą być wykreśleni ze Sto
warzyszenia na mocy uchwały zarzą,du koła miei
soowego lub też walnego zgroma'dzenia koła: 

a) w r,azie niezapła<:enia składek za sześć 
mie,sięcy, 

b )zanieprzestrzeganie sŁa tutu, regulaminów 
i irisŁrukcyj oraz niepodporządkowanie <się uchwa
łom władz Stowarzyszenia, 

c) za działaliność na szkodę Stowarzyszenia, 
d) w razie pope'łn1enia czynów hańbiących. 
(3) Członkowie wykreśleni przez zarzą:d koła 

ma;ą prawo odwołać się do najhliższego walnego 
zgromadzenia tegoż koła; przepis ten n'ie dotyczy 
przypadków wykreślenia członka na mocy ust. (2) 
pkt. a). Os·oby wyiklll'cz.one . za czyny wymienio
ne w ust. (2) pkt. c) i d) nie mogą być ponownie 
!przyjęte do St~owa,rzyszenia. 

F undusze i rachunkowość. 

§ 9. 

tl) Fun,dusze L. O . .p. P. tworzą się: 
a) ze ,składek człon'kowskich, 
b) z ofiar i zapisów, d'arowizn i subwencyj, 
c) z dochodów z nieruchomości i z ·odsetelk 

od kapitałów, 
d) z wpływów z wyda'WIli~tw, 
e) z do'chodów z przedsiębiorstw Stowarzy

szenia ił. p., 
f) z dochodów niestałych, iako to: z kon<:er

tów, odczytów, -t e at,rów, zahaw i t. p. 
(2) Darowizny, zapisy, legaty i nieruchomości 

stanowią włalSność Stowarzyszenia i pozostają 
pod opieką Zarządu Głównego lu'h tego zarządu, 
któremu Zarząd Główny opiekę tę zleci. 

(3) Do przyjmowania zapisów, legatów i da
rowizn oraz do nabywania, zbywania i obciążania 
majątku nieruchomego Stowarzyszenia uprawnio
ny jest ZCl!rząd Główny lub zarząd .okręgu woje
wódzkiego z upoważnienia i w imieniu Zarządu 
Głównego. 

(4) Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość 
zgodnie z przepisami prawa iprzyjęŁemi zwycza
jami i biurowość według zasad, ustalonych prżez 
Zarząd Główny. 

(5) Rokiem operacyjnym (budżetowym) i spra
wozdawczym jest roOk kalendarzowy. 

§ 10. 
(1) Koła miej<scowe przesyłają wszystkie swe 

fundusze po potrąceniu niezbędnych wydatków 
a,dministracyjny<:h, które nie mogą przekraczać 
10 % ogólnych rzeczywistych wpływów, i innych 
wydatków zatwierdzonych przez zarząd obwodu 
powiatowego (miejskiego), co miesiąc do właści
wych obwodów powiatowych (miejs-kich) najpóź-
niej do dnia 10 naJStępneg·o miesiąca. . 

(2) Obwody powiatowe (;miejskie) przesyłają 
wszystkie' swe fundusze po potrą<:eniu niezbęd
nyo:h wydat'ków administracyinych, któr~ nie mo-
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gą przekraczać 15 % ogólnych rzeczywi,stych 
wpływów, i innych wydatków zatwierdzonych 
przez zarząd okrę·g·Q woiewódźkiego, co miesiąc 
do właściwych okręgów wojewód'zkich . najpóź
niŁj GO dnia 20 następnego miesiąca. 

(3) Okręgi wojewódzkie i okrąg m.sL War
szawy przesyłają co najmniej 50% wszelkich 
swych wpływów co miesiąc do Zarządu Główne
go najpóźniei do ostatniego dnia następnego mie
siąca. 

(4) Zarząd Główny może obniżyć poszczegól
nym akręgom wojewódzkim i okręgowi m. st. 
W.arszawy należne od nich wpłaty lub też całko
wicie od nich zwolnić 

(5) Zarządy kół. obwodów powiatowych 
i okręgów wojewódzkich powinny przedkładać 
program prac i budżet do zatwierdzenia zarządom 
wyższym. 

. ROWZIAŁ II. 

<Rganizacja L. O. P. P., jej kół, obwodów 
i o,kręgów. 

§ 11. 

(1) Organizacja L. O. P. P. obejmuje: 
a) Kola miejscowe, 
b) obwody powiatowe (miejskie), 
c) okręgi wojewódZlkie, 
d) władze centralne. 
(2) Władzami kół miej<scowych, obwodów 

i okręgów są: 
a) walne 7.gr,omadzenia, 
b) zarządy (komisarze). 
(3) Władzamicentralnemi L. O. P. P. są: 
a) Walne Zgromadzenie, 
b) Rada Główna, 
c) Zarząd Główny. 
L4) Przy kołach, obwodach, okręgach i Za

rządzie Głównym istnieją komisje re·wizyjne; ko
misja rewizyjna przy Zarzą:d:zie Głównym n·osi na
zwę Głównej Komisji Rewizyjnej. 

§ 12. 

(1) Koła mie;'sc,owe mogą powstać w kaMei 
miejs'cowości Rzeczypospolite; Polskiej. 

(2) Koło miejsc,owe musi się składać co naj
romie,] z 25-ciu 'czlonków rzeczywistych. 

(3) Osoby, organizujące koło miej,scowe, zwo
łują zebranie organizacyjne, które wybiera za
rząd, komisię rewizyjną i delegatów na walne 
zgromadzenie ohwodu powiatowego (miejskieg,o). 

(4) Zarząd obwodu powiatowego, a o ile ob- . 
wód taki nie istnieie, to komisarz pO'wi,atowy ma 
prawo wyznaczyć w 'każdej miejscowości komisa- . 
rza miejscowego, 'celem werbowania nowych 
czł'ontków, zbierania składek członkowskich i or-
ganiz'owania kół mieisCoowych. . 

. (5) Obrany zarząd przesył,a odpis prolo,kółu 
zebrania organizacyjnego do zarządu właściwego . 
obwodu, a jeśli obwód taki nie istpieje, - do ko
misarza powiatowego. 

(6) Koło miejscowe rozpoczyna swą działal
ność po zatwierdzeniu i zareje,strowaniu go przez 
zarząd -obwodu powiat,owego (miei,skiego) luh też 
przez komisarza powiatowego, po'czem ,komisarz 
miejscowy zostaje ,odwołany. 

(7) W razie likwidacji koła miejscowego, pie
częć jego, wszelkie akta, księgi i fundusze powin
ny być odesłane niezwłocznie do zarządu obwo
du powiatowego (miejISkiego) lub do komis,arza 
powiatowego. . 

(8) Koło miejscowe mo·że 'obejmować kilka 
<sąsiadujących ze !SObą osiedli, iak również w jed
nej miej'S'cowości może być więcej kół miejsco
wych. 

(9) Koło miei'scowe nieod'powiadające warun
kom wskaza:nym w ust. (2) ulega r'ozwiązaniu na 
mocy uchwały zarządu obwodu powiatowego 
(miejskiego), lub też na mocy decyzji komisarza 
powiatowego. . 

(10) Koła kobiece powstaj'ą i pra'cują na ogól
nych za!sadach dla kół miejscowych. 

§ 13. 

(1) Obwód powiatowy może powstać w każ
dym powiecie, na którego terenie istnieje co naj-
mniej 5 kół miej:scowych. . 

(2) Organizację obwodu powiatowego pue
prowadza komisarz powiatowy. 

(3) Komisarz powiatowy zwołuje delegatów 
,kół miejscowych na zebranie organizacyjne, któ
re wybiera zarząd i komislę rewizyjną obwodu 
powiatowego OTaz delecS,atów na walne zgrom,a
dzenie okrpcSu woiewódZlkiego. Obrany zarząd 
przesyła odpis protokółu zebrania organizacyjne-

. go do zarządu o'kręgu wojewódzkiego, lub 'też ,do 
komisarza wojewódzkiego. 

(4) Obwód powiatowy rozpoczyna swą dzia
łalność niezwłocznie, poczem komi:sarz !powiato
wy zostaje odwołany. 

(tS) W razie likwidacji (lbwodu powiatowego 
pieczęć jeQo, akta i fundusze powinny być odesła
ne do zarządu okręl!u wojewódzkiego, lub do 'ko
misarza wojewódzkiego. 

(6) Obwód powiatowy nieodpowiadający wa
runkom wskazanym w ust. (1) ~Iega ,rozwiązaniu 
na mocy uchwały zarządu okręgu wojewódzkiego. 
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§ 14. 

<tlt) Okrąg wOlewÓdzki może powstać w każ
dem województwie, na którego terenie istnieją 
co najromiej 3 obwody powiatowe (mieiskie). 

(2) Organizację okręgu wojewódzkiego prze
prowadza komisarz wojewódz.ki. 

(3) Komisarz wojewódzki zwołuje delegatów 
obwodów powiatowych (miejskich) na zebr.anie 
organizacyjne. ,które wybiera zarząd i komisję re
wizyj'ną okręgu wojewódzkiego oraz de'legatów 
na Walne Zgromadzenie . Obrany zarząd przesyła 
odpis prO'łokółu zebrania organizacyjnego do Za
rządu Głównego . 

(4) Okrąg wojewódzki rozpoczyna swą dzia
łalność niezwłocznie. poczem komisarz woje
wódzki zostaie odwołany. 

(5) VI razie lilkwidacji okręgu wojewódzkiego 
pieczęć jego. akta i fundusze powinny być ode
słane do Zarządu GłÓWiIiego . 

(6) Okrąg wojewódzki, nieodpowiadają'cy wa
runkom, wskazanym w ust. (t), ulega rozwiązaniu 
na mQlcy uchwały Zarządu Głównego. 

§ 15. 

(1) Obwody miejskie posiadają prawa obwo
dów powiatowych i mogą powstawać na mocy 
uchwały Zarządu Głównego. 

(2) Obwody mieiskie mogą powstawać w mia
stach, posiadających 10.000 ludności i powyżej, 
w któ.rych istnieje <:0 najmniei' 5 'kół miejlS<:owych 
z ogólną liczbą czł.onków rzeczywistych nie mniej 
niż 1.000. 

(3) Koła~ składające się z pracowników iko,le
jowych i ich rodzin ~koła KOilejoweJ,. mające swą 
siedzibę n.a obszarze jednego okręgu dyrekcyjne
go kolejowego, mogą, jeśli liczą conajmniej 1.000 
czł-onków, tworzyć na zasadach określonych 
w ust. (1) ohwody kolejowe na prawach obwodu 
powia,f,oweg,o. 

(4) Obwody kolejowe, maią'ce swą siedzibę 
na ohszarze jednego okręgu dyrekcyjnego ko'lejo
wego, mogą -jeśli . liczą conajmniej 5.000 człon
ków - tworzyć na mocy uchwały W.alnego Zgro
ma:dzeniaokrąg kOIlejowy na prawach okręgu wo
jewódzkiego. 

(5) W razie likwiuacji 'Obwodu miej,skieg·o ie
go koła miej:scowe wchodzą w s'kład obwo!du po
wiatowego. 

(6) Obwody miej,skie i kolejowe nieodpowia
dające warunkom wymienionym w ust. (2) i (3) 
mogą ulec rozwiązaniu na mocy uchwały zarządu 
okręgu wojewódzkiego, okręgi zaś kolejowe nie
ódpowiadające warunkom wymienIonym w ust. 
(4) ulegają rozwią;zaniu na mocy uchwały Zarzą
du Głównego. 

(7) Miasto ·sf,ołeczne Wa,rszawa tworzy sa
moistny otkrąg z prawami .okręgu wojewódzkiegO' 
i składa się z ·kół mieis'co'Wych. 

§ 16. 

(1) Koło mielscowe wybiera 1 delegata i za
stępcę na wa'lne zgromadzenie obwodupowiato
weg,o (miejiskiego). 

(2) Obwód powiatowy (miejski) wybiera jed
nego delegata oraz 'jednego zastępcę na walne 
zgromadzenie okręgu woiewódz'kiego. 

(3) Okrąg wojewódzki wybiera dwóch dele
gatów oraz dwóch zastępców na Walne Zgrom~ 
dzenie. 

(4) Delegaci wybierani są na przeciąg jedne· 
go roku na zwyczajnych waLnych zgromadze
nia·ch. 

ROZDZIAŁ III. 

O r g an i za c i a i k o m p e t e n c .j e w ł a d z. 

Walne zgromadzenia. 

§ 17. 

(1) Walne zgromadzenia bywają zwyczaine 
i nadzwyczajne. 

(,2) Zwyczajne walne zgromauzenia odbywają 
się raz do roku w terminach wskazanych w sta
tucie. 

(3) Nadzwyczajne walne zgromadzenia są 
zwoływane: 

a) według uznania zarządu, 
h) na żądanie zarządów wyższych, 
c) na żądanie komisji rewizyjnej, 
d) w razie zgłoszenia ustąpienia przez zarząd 

lub - komisję rewizyjną oraz w razie złożenia 
mandatów przez delegatów i zastęiPCÓW, 

e) w r,azie zawieszenia zarządu niższego lub 
jeg-o p'oszczególny<:h członków. 

(4) Ponadto Nau.zwyczajne Walne Zgroma
dzenie L. O. P. P. musi być zwoływane na wnio
sek przynajmniej 5 zll"za<dówokręgów wojewódz
kioch 1ub na żądanie dele~ata Rządu. 

(5) Walne zgromadzenia są prawomo'cne bez 
względu na liczbę przybyłych czlónków kOlIa 'lub 
delegatów. 

(6) Walne zgromadzenie zagaj.a . prezes lub 
w jeg-o zastępstwie inny c złon e.k zarządu, poczem 
następuje wybór prezydjum zg·romadzenia z peza 
składu zarządu. . 

(7) Z obrad. walnego zgromadzeni,a spo·rządza 
się protokół, który podpisuje przewodniczący 
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zgrDmadzenia i sekretarz. Odpis tegO' protokół~ 
zarząd niezwłocznie powinien przesłać zarządoWl 
bezpcśrednio wyższemu; zaś z Walnego Zgroma
dzenia L. O. P. P. - delegatowi Rządu . 

(8) Przybywaiący na walne zgromadzenie de
legat pDwinien być zaopatrzony w zaświadczenie 
swego zarządu. 

(9) Delegaci na walne zgromadzenie Dtrzy
mują zwrDt kDsztów podróży craz djety, według 
nDrm ustalonych przez Walne Zgromadzenie 
L. O. P. P. 

§ 18. 

(1) Wajlnem zgromadzeniem koła jest zebra
nie jego członków. 

(2) Zwyczajne walne zgr·cmadzenie koła. od
bywa się w terminie najpóŹlniej do 15 stycznla. 

(3) W przypadkach przewidzianych w § 1.1 
ust. (3) zarząd kDla powinien zwołać nadzwyczaJ
ne walne zgromadzenie w ciągu 14 dni Dd dnia 
otrzymania żądania lub pDwstania powDdu. 

(4) O terminie walnego zgromadzenia koła 
miej1sccwego zarząd kcła ogJa,sza w pismach miej
sCDwych lub przy pomccy plakatów, albo w. inny 
sposób, przynajmnie; na 10 dni przed ter~1Dem. 
W zawiadomienia'ch Dwalnem zgrcmadzemu na
leży podać datę, godzinę, miejsce oraz porząde:k 
dzienny. 

(5) Na walnem zgromadzeniu kDła mogą być 
rozpa trywane tyllkc te sprawy., które były umiesz
czone na porządku dziennym lub zg'ł,osz'Dne oc za
rządu kDła miejscowego conajmniej na 3 dni 
przed terminem walnego zgromadzenia, nie mniej 
niż przez 1/5 członków ,koła. 

(6) Walne zgroma,dzenie koła miejscoweg'D: 
a) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie za

rząodu koła oraz wnioski kDmisji rewizyjnej, 
b) dokonywa wyborów zarządu i komisii re

wizyjnej. 
c) wybiera delegatów na wa'lne zgmmadze

nie obwodu powiat.owego (miejskiegO') i uchwala 
dla nich wnioski dO' przedstawienia na walnem 
zgromadzeniu obwDdu, 

d) uchwala wnioski d'D programu prac i bud
żetu na rok następny, 

e) załatwia wnioski przedstawione przez 'za
rząd, ,oraz inne wnic'8ki. zgłDsz'cne w terminie, 

f) uchwala dyre'ktywy dla zarządu i człon
ków koła, 

g) wykreśla członków w przypadkach pr,ze
widzianych w pkt. b), c) i d) ust. (2) § 8, 

h) może własną uchwałą rozwiązać koło, 
i) udziela lub odmawia zarządowi absolu

tcrjum, 
il rozstrzyga odwołanie w przyPadkach prze

widzianych w § 8 ust. (3). 
m Uchwały zapadają zwyk'łą więkJsześcią 

głosów obecnych na zgrDmadzeniu. z wyjątkiem 
uchwał, dotyczą'cych likwidacji koła, 'które wy
magają 2/3 głosów cbecnych i uprzedniego posta
wienia na PDrządku dziennym. 

(8) Koła kDbiece przed ufund:owaniem szkoły 
cywilnei L. O. P. P. działają na mocy specjalnego 
regulaminu przejsciO'wego, zatwierdzonegO' przez 
Zarząd Główny. Kcła kDbiece iPDdle)!a;ą w tym 
okresie wprost Kcmitet'cwi Ścisłemu Kół KDbie
cych L. O. P. P. 

§ 19. 

(,1) Walnem zgromadzeniem obwDdu powia
t.cwegD (miejskiegDJ jest zebranie delegatów kół 
mie'iscewych ,danegO' obwodu. 

(2) Zwyczajne walne zgromadzenie obwodu 
odbywa się między 10 a 15 lutegO'. 

(3) W przypadkach przew,idzianych § 17 ust. 
(3) zarząd cbwodu powinien zwo,łać walne zgrD
madzenie w ciągu 3 tygodni od dnia ot.rzymania 
żądania lub pCWlStania p,cwodu. 

(4) O terminie walnego zgromadzenia zarząd 
obwcdu ogłasza w pismach mierscO'wych oraz za
wiadamia poszczególne zarządy kół przynajmniej 
na 2 tygcdnie przed terminem. Zarządy kół nie
zwłDcznie zawiad'amia~ą pisemnie swych delega
tów. W ogłoszeniach i pisemnych zawiadcmie
niach 'D walnem zgrcmadzeniu należy podać da
tę, godzinę, mieisce o·r·az porządek dzienny. 

(5) Na waqnem zgromadzeniu Qbw:odu mcgą 
być rDzpatrywane tylkO' te sprawy, które były 
umieSZCZDne na porządku dziennym lub zg'ł'Dszcne 
przez zarządy kół dO' zarządu obwodu CO' naj
mniej na 5 dni przed walnem zg,romad'zeniem. 

(6) Wa'lne zgromadzenie cbwDdu pcwiatewe
gO' (miej,skiego): 

a) rozp.atruie i zatwierdza sprawozdan,ie za
rządu obwodu Draz wniO's'ki kcmtsji rewizyjnej, 

b)dokDnywa wyborów zarządu i komisji re-
wizyjnej cbwcdu, . 

c) wybiera delegatów na walne z!!romad'zenie 
okręgu wQjewódzlkiego i uchwala dla nich wnio
ski do przedstawienia na walnem zgr,omadzeniu 
okręgu wojewódikiegD, 

d) uchwala wnioski do pregramu prac i bud
żetu okręgu na rok następ,ny, 

e) załatwia wniQski, przedstawi'one przez za
rząd Dbwodu 'Oraz zgłe<szone w terminie przez ko
ła miejscowe lub ich delegatów, 

fl uchwala dyrektywy dla zarządu, 
g) udziela lub odmawia zarządcwi abs,olu

łorjum. 
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h) uchyla lub zatwierdza uchwały zarządu 
obwodu zawie'szające uchwały walnegO' -zgroma
dzenia i zarządu kcła miej,scDwegc, 'Draz uchwały 
zawieszające w czynncściach zarząd ,koła i jeg'D 
poszczególnych człcnków. 

(7) Uchwały zapadają zwykłą większDścią 
głcsów. 

§ 20. 
(.1) Walnem zgrcmadzeniem okręgu woje

wódzkiegO' jest zebranie delegatów cbwcdów pO'
wiatowych (miejskich) i cbwodówkele;ewych , 

(2) Zwyczajne walne zgromadzenie ckręgu 
wcjewódzkiegD cdbywa się między 15 a 30 marca. 

(3) W przypadkach przewidzianych w § 17 
ust. (3) zarząd Dkręgu wDiewódzkiegc pcwinien 
zwołać walne zgromadzenie w ciągu jednegO' mie
siąca cd dnia 'otrzymania żądania lub powstania 
pDwodu. 

(4) O terminie walnego zgromadzenia ckręgu 
wojewódzkiegO' zarząd tegoż Dkręgu cgłasza 
w p~smach mie;,soDwych O'raz zawiadamia pisem
nie zarządy obwodów pDwiat.cwych (miejskich) 
przynajmniej na 3 tygodnie przed terminem; za
rządy obwodów powiat.cwych (mie'jsJkich) zawia
damiają niezwłccznie pisemnie swych delegatów. 
W og<łeszeniach i pisemnych zawiadcmieniach 
owalnem zgr,omadzeniu należy podać datę. gc
dzinę, miejsce oraz perządek dzienny. 

(5) Na walnem zgrcmadzeniu mcgą być r,cz
patrywane -tyilkc te smawy, które były umiesz
czone na pDrządku dziennym i zgłoszone dO' za
rządu ckręgu wojewódzkiego conajmniej na ty
dzień 'przed terminem zgromad'zenia. 

(6) Wa~ne zgromadzenie okręgu wDjewódz~ 
kiego: 

a) rczpatruje i zatwierdza sprawozdanie za
rządu .ckręgu wojewódzkiego eraz wnic.ski ikcmi-
sji rewizyjnej, ' 

b) ,dokonywa wyborów zarządu i ikomisii re
wizY1i;n ej .. 

c) wybiera deIeg.atów na Wa:lne Zgr,cmadze
nie L. O. P. P. i uchwala dla ni<ch Wnioski dO' 
przedstawienia na Walnem Zgr'omadzeniu, 

d) uchwala pregram prrac i budżet na r'Dk na-
stępnv, . 

e) załatwia wnicski przed.stawione przez za
rząd ckreóu wojewódzkiego oraz zgłDszcne w ter
minie przez obwcdy pcwiatowe (miej,skie) lub ich 
dele~atów, ' 

f) uchwala dyrektywy dla za'l"ządu, 
g) udziela lub edmawia zanądewi absO'lu

torjum, 
h) uchyla lub zatwierdza uchwały zarządu, 

zawieszaiące uchwały wa1nego zgrcmadzenia :tub 
zarz1\ldu cbwodu powiatowego (miejlS!kie~o), oraz 
uchwały zawiesza;ą<:e w czynncściach zarząd ob
wcdu oowia{.owegO' i p'oszczególnvch ,członków. 

(7) Uchwały zapadają zwykłą większością 
głosów. 

§ 21. 

(1) Walnem Zg,romadzeniem Okręgu m. st. 
Warszawy lub 'dk'l"ęgów /kolejowy,ch jest zebr,anie 
delegatów ich kół mieiscowych. 

(2) Do walnego zgrDmadzenia takiegO' okręgu 
mają zastos'Dwanie przepisy detyczące walnegO' 
zgrcmadzenia okręgu wojewódzkiego (§ 20). 

§ 22. 

(1) Walnem Zgromadzeniem L. O. P. P. ;est 
zebranie delegatów okręgów wDjewódzkich, m. st. 
Wa'l'Iszawy i k'DlejoWych. 

(2) Zwyozajne Wa'lne Zgr,omadzenie odbywa 
się między 15 a 30 kwietnia. 

(3) W przypadkach przewidzianych w § 17 
ust. (3) i (;4) Zarz1\ld Główny powinien zwołać 
Walne Zgromadzenie w ciągu 6 tygodni od dnia 
otrzymania żądania ~ub pDwstania powO'du. 

(4) O -terminie Walnego Zgrcmadzenia Zarz·ąd 
Główny ogłasza w wyznaczcnych przez Walne 
Zgr,cmadzenie pismach st,cłecznych craz zawiada
mia pisemnie zarządy Dkręgów wDjewódzkich e 'raz 
de'legata Rządu przynajmniej na miesiąc przed 
terminem. Zarządy okręgów wDjewód~kich nie
zwłocznie z,awiadamiaią pi'semnie swych delega
tów. W DgłDszeniach i pisemnych zawiadDmie
niach Q Walnem Zgremadzeniu należy podać da
tę, godzinę, miej,sce oraz porządek dzienny. 

(5) Na Walnem Zgr'omrudzeniu mogą być rDZ
patrywane tylkO' te Isprawy, które były umieszcz'c
ne na porządku dziennym lub zgł'osz,cne dO' Zarzą
du Głównego ccnaimniei na dwa ,tygodnie przed 
terminem Walnego ZgrcmlłJdzenia. 

(6) Walne Zgroma'dzenie: 
a) r,ozp<a'f<ruie i zatwierdza s,praw:ozdania i bi

lanse Stowarzyszenia o·raz preliminarze budzetc
we, przedstawione przez Za,rząd Główny, wnioski 
Głównei Komisji Rewizyj'nej, na,dto wnioski doty
czące ustanowienia funduszów specjalnych, 

b) dokonywa wybcrów Rady Główne;, Za'l",zą
du GłównegO' i Głównei Komisii Rewizyjnei, 

c) uchwala program prac i budżet L. O. P. P. 
na ,rok na'stę:pny, 

d) załatwia wni<>ski, przedstawione przez Za
rząd Główny craz 'przedst~wione w terminie 
przez okręgi wojewódzokie 1ub ich delegatów, 

ej uchwala dyrektywy dla Zarząd'u GłÓwneg,o. 

3. 

f) uchyla lub zatwierdza uchwały Zarządu 
GłównegO'. zawieszające członków zarządu lub ca
ły zarząd o'kręgu wDjewódzkiego, 

g) udziela lub cdmawia Zarządowi Głównemu 
absolutorjum, 
. h) decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

i) przyznaje tytuł członka honorowegO' Ligi, 
j) projektuje zmiany statutu celem przedsta

wienia ich władzom państwowym, 
k) uchwala zmianę wy,sokcści składek mie

się'cznych. 
(7) Uchwały zapadają .zwykłą wię,kszością gl'c

sów, z wyjątkiem przypadku przewidzianego 
w §34 ust. (1). 

(8) O ile budżet nie zostanie uchwalcny na 
Zwyczainem Walnem Zgrcmrudzeniu, usłala ono 
termin Nadzwyczajnego WalnegO' Zgromadzenia 
dla uchwalenia budżetu. 

Rada Główna. 

§ 23. 
(1) Ra,da Główna składa się: 
a) z 21 ciłon\ków i 6 za'stępców, wybranych 

na 3 1ata przez Walne Zgromadzenie w miarę 
mDżncści z pośród osób stale zamieszkujących 
w War,szawiei 

bJ z 6 członków Za'rządu Głównego: prezesa, 
3 wiceprezesów, sekretarz~ i skarbIl:ikai. . 

c) z prezesów wszystkIch 'okręgow w01ewD~z
kich, Dkręgu m. st.Warszawy i okręgów koleJD
wych. 

(2) Na 'P,osiedzenia . Rady Głównej są zapra
szani przedstawiciele Mini,stel'1stw: Spraw. We.: 
wnętrznych, Spraw Wojskowych, Komul~lkaCJI 
oraz Wy,znań Religiinych i Oświecenia Pubhczne
go, wyznaczeni przez właściwych Ministrów" craz 
inne osoby według uznania Rady. 

(3) Ze składu Rady Głównej co rok ustępuje 
1/3 człDnków z wyboru: w pierwszych dwóch la
tach przez les,cwanie, następnie według starszeń
,stwa wybDru. 

(4) Rada Główna wybiera z pośród członków 
z wyboru: prezesa. 2 wiceprezesów i sekretarza. 

(5) Zebrania Rady Głównej cdbywaią się 
w zasadzie raz w ,ciągu r,oku, jednakże prezes Ra
dy Głównej lub w ieg'c nieDbec~Dści zas~ępujący 
go wiceprezes ma prawo zwołac zebrame Rady 
w każdym cza,sie. 

(6) Zebrania Rady Głównei zwoływane są 
w dwóch terminach, z różnicą w czasie 1/2 godzi
ny. Zebrania Rady Głównej prawomO'cne są przy 
obe'cności zwyikłe,j większości człDnków z wybo
ru, w drugim zas terminie przynajmniej 1/3 części. 

(7) W chDdzącegO' w skład Rady Głównej pre
zesa 'ckręgu wo;ewódzkiego mDże z j-egO' upDwat
nienia zastąpić na zebraniu Rady Głównej inny 
człO'ne'k prezydium zarządu tegO' okręgu. 

(8) W chodzący w skład Rady Głównej jej 
członkDwie nie mo'gą być ohecni przy rozpatry
waniu i rezstrzyganiu spraw dotyczą'cych ich 
osób. 

(9) DO' kDmpetencji Rady Głównej należy: 
.a) za<twierdzanie przedstawionego przez Za

rząd Główny prrogramu prac L. O. P. P. na rok 
przyszły, 

b) zwierzchni nadzór nad wszeJkiemi sprawa
mi StDwarzy,szenia, 

e) uchylanie lub zatwierdzanie zawieszDnych 
przez Zarząd Główny uchwał walnych zg,roma
dzeń i zarządów OK'l"ęgów wojewódzkich (§ 28 
ust. (3) pkt. f H, 

d) rezpatrywanie sprawe'zdań rocznych, bi
lansów i projelktówpre1iminarzy budżetowych, 
opra,cDwanych przez Zarząd Główny, i składanie 
odpDwiednich wniosków na Walnem ZgrDmadze
niu, 

e) dokonywanie wyboru 5 człDnków Kapitu
ły Odznaczeń. 

Zarządy. 

§ 24. 
(1) Zarządy kół, obwcdów i okręgów są O'rga

nami wykonawczemi St,owarzyszenia. 
(2) Zarządy przy wykDnywaniu swych Dbo

wiązków powinny przestr,zegcić przepisów statu
tu, regulaminu i instrukcyj oraz stosować się do 
uchwał swegO' walnego zgr-oma,dzenia ,oraz za'rzą
dzeń władz wyższych. 

(3) Każdy zarząd wybiera z pośród swych 
człDnków prezesa, wiceprezesów, sekretarza 
i ska'rbniika, oraz tWDrzy dla urzeczywistnienia ce
lów Stowarzyszenia fachowe wydziały czy też re
feraty i może pDwo'ływać w razie potrzeby sekcje 
i kcmisje z prawem do kooptowania do pracy 
.o'sób z pDza zar,zą'du. 

(4) Weksle', pełncmocnictwa, akty nDtarjalne 
i. w.szel1kie zohcwiązania pewinny być pDdpisywa
ne przez prezesa lub wiceprezesa i sekretarza. 
Korespondencię zwyktą rpcdpi,suje je'den czł-cnek 
zarządu. Czeki, kwity .oraz pisma d'DŁyczące pDd
nies.ienia pieniędzy p,cdpisuje prezes lub wicepre
zes oraz skarbniik. 

(5) P.osiedzenia zarządu odbywa~ą się w za
sadzie raz na miesiąc, jednakże 'prezes, a w jego 
niecbe'cncści wIceprezes, ma prawO' zwołać posie
d.zenie zarządu w każdym czasie. Z wyjąt,kiem 
przypadków przewidzianych w ust. (9), zebrania 



4. MONITOR POLSKI. Dnia 7 . lute~0 1934 r, 

za·rządu prawomocne są przy obecności conaj- (4) Do kompetencji zarządu należy 'kierowa
mniej 1/3 ,części lic::zby członków z wyboru. Ochwa- nie sprawami obwodu i załatwianie wszelkich 
ły zarządu są protokółowane. Proło:kół posiedze- cz~nności w imieniu obwodu, w szczególności 
~ia podpisuje przewodniczący 'Oru sekretarz . po- zas: 
sied~eni~~ ., I a) reprez~nt()wanie L. O. P. P. Da terenie 

.~ l6) Uchwały zarządu zapaclalą zwykłą wlęk-' · obwodu lub miasta' 
~zością głosów; w. razie równości głosów, przewa- b) zarządzanie' funduszami -obwodu, 
za głos przewodmczą'cego. c) organizowanie i zatwierdzanie kół miejsco-

(7) O i/le członek zarz~du. n!e ?ierze udział~ wy ch (§ 12 ust. (4) i (6)), 
bez dostat'ecznego usprawledhWlenla w 3 kolel- d) koordynowanie i kontro10wanie działaIno-
nych posiedzeniach zarządu. przestaje być czł,ón- ści kół miejscowych. 
-~iem zarządu, a n.a jego miejsce zarząd powołuje e) zawieszanie uchwał walnych zgromadzeń 
1ednego z za'stępcow. r uchwał zarządów kół miejscowych do czasu roz-

(8) Członek zarządu nie może pod żadnym strzygnięcia sprawy przez najbliższe walne zgro
poz-orem otrzymywać wynagrodzenia z tytułu madzenieobwodu, 
swych O?ow!~Z'ków, zajmować płatnych ,stanowisk f) wydawanie instrukcyj dla kół miejscowych. 
w .0rgan~zaCJI L. O. p, ~, o~az zawlerac tranza~- g) wykonywanie uchwał i instrukcyj walnego 
cy! han~lowych z o,rga~lzaCJą L. O, P. P., w kto- zgromadzenia oraz zCl'rządzeń władz wyższych, 
rel pełm ,swe obOWIązkI. h) gospodar-owanie w ramach uchwalonego 

(9) w razie dzia'łania na sz<kodę StowCl'rzysze- budżetu 
~ia .. n~esto~:owania ~ię do przepisów statut~, regu- i) składanie zarzą,d'O\vi okręgu wojewódz,kie
lamIDow! lDstfUlk~Yl władz St-ow~r~yszeOla oraz go co kwartał, a na jego żądanie - w 'każdym 
poW'staOla zarzutowoczyny hanblące, członek czasie, sprawozdań z działalności obwodu oraz 
za~z~du lub zarząd może być zaw~eszo~y w ~zyn- co miesiąc sp'rawozdań ł{asowych, ' 
noscIach uchwałą zrurządu ~ezposredm~ wyz~z~- j) zestawianie sprawozdań rocznych z działal-
,go, Uchwały te muszą zapasc zwykłą wIęk,szOSCIą ności obwodu, 
gł?sów przy obecności conajmniej 2/3 liczby człon- k) oprac-owywanie preliminarzy budżetowych 
kow zarzą_du.. . . wniosków pr-ogramowych, 
. (1~) _W razie ~awIeszeDla c~łonka zarządu,. na l) zwoływanie walnego zgr-omadzenia, 
)eg,o m~el's,ce ~ostaJe, powołany 1eden z zastępcow. m) rozwiązywanie kół miejscowych w przy-
W. razie zaw~eszen~a cał,ego . zarządu - z,arzą:d, padku wskazanym w § 12 ust. (9). 
ktory uchwahł za'Wles~eme, wyznacza ko~usarz~, n) zawieszanie w czynnościach zarządu koła 

(.11) .Z~'fZąd, kto;V, dokonał zaWleszema i jego poszcze~ólnych członków, 
w. czynnoscIach" przewl~zl~nego w ust. (9). zwo- o) zatwierdzanie preliminarzy budżetowych 
ł\ll1e z zachowamem t~rmlDow, wskazanych w § .19 i wniosków m oe ramowych -kół, 
ust. (3), § 20 1liSt. (.3) I §.22 ust. (3), ~adzwyczalne p) przedstawianie zarządom okręgów woje
walne zg;f.Q~adzen.le, ktore ostateczme rozstrzyga wódzkich ' do zatwier·dzenia kandydatów na in
sprawę zawleszema. struktorów obwodowych O. P. L G. oraz, gdzie 

(12) W razie zatwierdzenia przez walne zgro- za~dzie teg-o potrzeba - insŁrukt-orów modelar
madzenie uchwały zarządu, zawieszony czło.nek stwa i szybownictwa, 
zarządu lub -cały zarząd z-ostaje usunięty; w prze- § 27, 
ciwnym ,razie powraca na swe stauowis'ko. 

(13) W razie usunięcia za!'ządu, komisarz 
zwołuje nadzwycza9ne wdne zgromadzenie tej 
O!'ganizacji, której zarząd został usunięty, celem 
wybrania noweg-o zarządu, 

(14) Usunięty zarząd lub jeg{) członek nie 
może być ponownie wybrany przy najbliższych 
wyborach. 

(15) Czł-onek zarządu, wyjeżdżający z miejsca 
swego zamie-szkania w sprawach Stowarzyszenia, 
otrzymuje zwrot kosztów podróży oraz diety we
dług no'rm ustalonych przez Walne Zgr,omadzenie 
L. O. P. P. 

§ 25. 

(1) Zarząd ko,ła miejscowego jest wybierany 
przez walne zgromadzenie na przeciąg jednego 
rOiku i składa się z 3 do 5 czlon:ków oraz 2 za
stępców, Zarząd wybie'raz pośród tychczlon
ków prezesa, ,se'kretarza, ,ska-rbn i'ka , a - jeśli to 
możliwe - i wiceprezesa. 

(2) Do kompetencji zarządu koła należy kie
rowanie sprawami koła i załatwianie wszelkich 
czynności w imieniu koła, a w szczególności: 

a) reprezenta-cja koła, 
b) przyjmowanie członków 'koła, 
c) zarządzanie funduszami koła, 
d) wykonywanie uchwał i instrukcyj walne

g{) zgromadzenia oraz zarządzeń władz wyższych, 
e) gospodarowanie w ramach uchwalonego 

budżetu, 
f) składanie zarządowi <>bwodu powiatowego 

(miejskiego) co kwartał, a na jego żądanie -
w każdym czalsie sprawozdań z działalności koła, 
oraz c-o miesiąc sprawozdań kas-owych, 

g) 'zestawianie spr,awozdańrocznych z dzia
Jaln-ości koła, 

h) opracowywanie preliminarzy budżetowych, 
i) zwoływanie walnych zgromadzeń koła 

i przygotowywanie materjału dla obrad, 
i'l wykreślanie członków ze Stowarzyszenia 

(§ 8 ust. (2) pkt. a)). 

§ 26. 

(1) Zarząd obwodu powiatowego (miejskiego) 
składa się z 6 członków i 2 zastępców, wybranych 
przez walne zgromadzenie na 3 lata, oraz 5 człon
ków z urzędu, a mianowicie: przedstawiciela :p<>
wiat-owej władzy adminis:t'racji ogólnej, przedsta
wiciela komendanta garnizonu, a w miejscow.o
ściach, . gdzie niema garnizonu - powiatowego 
komendanta wychowania fizycznego i przysposo
bienia wojskowego - i prezesów 3 n~mczniejszych 
kół miejlscowych danego .obw()du. Wchodzącego 
w skład zarządu obwodu powiatowego prezesa 
k'oła mie;scowego może z jego upoważnienia za
stąpić inny cz10nek prezydjum zarządu koła. 

(2) Ze składu członków zarządu z wyboru cO 
rok ustępuje li3: w pierwszych dwóch latach przez 
losowanie, a następnie według sŁa,rszeństwa wy
boru. C,złonkowie ustępują'cy mogą być wybrani 
ponowme, . 

(3) Prezelsów 3 najliczniejszych kół mieJsco
wych, jako cz10nków za'rządu z urzędu <:0 rok 
powołuie obrany skład z,arządu obwodu' według 
stanu Hościoweg-o poszczególnych kół na dzień 
t ,stycznia łeg-oż TO'ku. 

(1) Zarząd okręgu wojewódZ'kiego składa się 
z 9 czł-enków i 4 zastępców, wybranych przez 
walne zgromadzenie -okręgu na 3 Ilata, o'raz 5 człon
ków z urzędu, a mianowicie: przedstawiciela wo
jewody, przedstawiciela dowódcy 0, K. i. preze
sów trzech najliczniejszych obwodów powiato
wych (mi e'j sikich) danego okręgu wojewódzkiego. 
W chodzącego w skład zarządu okręgu woj'ewód:z
kiego prezesa obwodu powiatoweg-Q (miejskiego) 
może z jego upoważnienia zastąpić członek pre
zydjum zarządu obwodu. W s:kład zarządu okrę
gu wojewódzkieg'o pomorskiego w Toruniu wch,o
dzą pona-dto, -jako czl,onkowie z urzędu, preze,s 
obwodu miejskiego w Gdyni i de'legat Dowódcy 
FloŁy. 

(2) Ze składu członków zarządu z wyboru co 
rok ustępuje 1/3: w pierwszych dwóch latach przez 
losowanie, a . na'słępnie według starszeństwa wy
horu; człon ,kowie ustępujący mogą być wybrani 
ponownie. 

(3) Prezesów trzech najliczniejszych obwodów 
powiatowych (miejskich).. iako członków zarządu 
z urzędu, cO' rok powołuje obrany ,skład zarządu 
okręgu wojewódzkiego według stanu ilościowego 
poszczególnych obw-odów p-owiatowych (miej
skich] na 1 stycznia tegoż -roku. 

(4) Do kompełencii zarządu o'kręgu woje
wódzkie10 należy kierowanie sprawami okręgu 
i załatwianie wszelkich <:zynn.ości w imieniu okrę
gu, a w szczególności: 

a) reprezentowanie L. O. P. P. na terenie 
o~ęgu, . 

b) zarządzanie funduszami okręgu oraz admi
nistrowanie ma·jątkiem L. O. P. P. na terenie 
okręgu, 

c) organizowanie przy pomocy komisarzy po
wiatowych .obwodów powiatowych (miejskich), 

dl koordynowanie i kontr{)lowanie działalI no
ści obwodów powiatowych (miejskich), 

e) zawiesz~nie uchwał walnych zgromadzeń 
i uchwał zarządów obwodów powiatowych (miej
skich) oraz kolejowych do czasu rozstrzygnięcia 
sprawy przez najbliższe walne zgromadzenie 
okręgu, 

f) wydaw.anie instrukcyj dla obwodów powia-
towych (miejskich), . 

g) wykonywanie uchwał walnego zgromadze
nia i wła,dz centralnych St{)warzyszenla, 

h) gospodarowanie . w ramach uchwalo-nego 
budżetu, 

i) składanie Zarządowi Głównemu co kwartał, 
a na jego żądanie - w każ-dym <:zalSie, sprawo
zdań z działalności okręgu <>raz- co miesiąc spra
w{)zdań kals-owych, 

il zestawianie sprawozdań rocznych z azia-
łalności okręgu, . 

. k} ():pracowywanie preliminarzy budżet'owych 
i prog'ramów działalności, 

l) zwoływanie wa1lnych zgromadzeń, 
m) zatwierdzanie preliminarzy budżet.owych 

i wniosków programowych obwodów powiatowych 
(mie,jskich) {)faz kolej'owych, 

n} przedstawianie d-o zatwierdzenia Zarządo
wi Głównemu kandydatów na inspektora okrę
g.owego O, P. L. G. oraz inspektora modelarstw.a 
j szybownictwa. 

Nr. 30. 

(5) Postanowienia paragrafu niniejszego sŁo
suje się analogicznie do zarządów: {)kręgu m, st. 
Warszawy i .okręgów kolejowych z tą różnicą, że 
w skład zarzą,du wchodzą z urzędu prezesi trzech 
naHicznieiszych kół miejs~owych (lub też kolejo· 
wych). 

§ 28. 
(1) Zarząd Główny składa się z 15 członków 

i 6 zastępców, wybranych na 3 lata przez Walne 
Zgromadzenie L. O. P. P. w miarę możności z pO!
śród osób stale zamieszkujących w Warszawie, 
oraz 3 czlon:ków z urzędu prezesów okręgów wo
jewódzkich mający'ch na,jwiększe budżety do wy
konania. 

(2) Ze składu członków Za,rządu G!ównego co 
rok ustępuje 1/3: w pierwszych dwóch latach przez 
losowanie, następnie - według starszeństwa wy
boru. Członkowie ustępujący mogą być wybierani 
ponownie. 

(;3) Do kompetencji Zarządu Głównego nale
ży kierowanie sprawami L. O. P. P., za.łatwiąnie 
wszeilikich czynnoscl w imieniu L. O. P. P" 
a w szczególności : 

a) reprezentowanie L. O. P. P., 
b) zarządzanie bezp.ośrednio ,sprawami L. O, 

P. P., je; ruchomym i nieruchomym majątkiem 
zgodnie ze statutem {)faz uchwałami Walneg-Q 
Zgromadzenia, 

c) zarządzanie fundusz.ami władz centralnych 
Stowarzyszenia, 

d) .organizowanie okręgów woiewód.z:kich 
przy pomocy komisarzy, 

e) ko,ordynowanie i kontrolowanie dziablno
ści dkręgów wo;ewódzkich i 'kolejowych ora'~ 
okręgu m. st. Warszawy, 

f) zawieszanie uchwał walnych zgromadzeń 
i uchwał zarządów .okręgów wojewódz,kich i ko
lej,owych oraz .okręgu m. sL Warszawy do czasu 
rozstrzygnięcia -sprawy przez n.ajbliższe Walne 
ZgrO'madzenie, . 

g) decydowanie w sprawa-ch kupna, sprzeda
ży, dzierżawy i ,ohciążania nieruchomości -oraz 
przyjmowania darów i zapisów (§ 9 ust. (2) i (3)), 

h) decydowanie w sprawa~h zwolnienia po
szczególnych okręgów wojewódzkich i równo
rzędnych od wpłat przewidzianych w § 10 ust. (31 
lub zmniejszenia tych wpłat (§ 10 ust. (4)), 

i) wydawanie dla ok'ręgów wojewódzkich in
,strukcyj, dotyczących biurowości i rachunkowo
ści, 

j) opra,cowywanie regulaminów i instrukcyj 
wła,dz Stowarzy,szenia, 

k) wykonywanie uchwał Wa~nego Zgroma-
dzenia, 

l) gO'spodawwanie w lTamach uchwalonego 
budżetu, 

m) skła,danie Walnemu Zgromadzeniu spra-
wozdań w działaln.ości L. O. P. P" 

n) zestawianie sprawozdań z działalności 
L. O. P. P., bilansów rocznych i projektów preli
minarzy budżetowych. 

o) .opr.acowywanie programu prac L. O. P. P. 
na rok przyszły, 

p) zwoływanie Walnych Zgromadzeń, 
r) zawieszanie w czynnościach zarządów 

okręgów woj.ewódzkich i równorzędnych oraz ich 
poszczególnych człontków. 

s) zastęp.owanie L. 0, P. P. w ,sądach, insty
tucjach i urzędach osobiś-cie lub przez osoby up-o
ważnione, 

t) zatwiel'dzanie preliminarzy budżetowych 
i pwgramów prac okręgów wojewódzkich, 

u) mianowanie Inspektora Głównego O. P. 
L. G. i Inspektora Wydziału Lotniczego (modelar-
stwa, szybownictwa i lotnisk). ~ 

(4) Zarząd Główny wybiera prezesa, 3 wice
prezesów, sekretarza i skarbni,ka. 

Kapituła Odznaczeń. 

§ 29. 

(1) Kapituła Odznaczeń składa się z 7 osób, 
wybierany<:h na 3 lata przez Walne Zgromadze
nie L. O. P. P. z pośród odznaczonych członków 
St{)warzyszenia. 

(2) Członkowie Kapituły Odznaczeń wybiera
ją z pośród.' siebie prezydjum w składzie: prezesa, 
wiceprezesa i sekretarza. 

(3) Kapituła Odznaczeń nadaje odznakę ho
nOTQwą L. O. P. P. na wniosek Zarządu Główne· 
go os{)oom, -kt6re położyły wybitne zasługi w dzie
dzinie przyg-ot-owania ludności cywilnej d-o obr-ony 
przeciwlotniczej i przeciwgaz,owei i rozwoju pol
skiego lotnictwa, {)raz występuje do władz (za po
średnictwem Zarządu Głównego przez de'legata 
Rządu) () nadanie tym osohom odznaczeń ogólno-
państwowych, . 

(4) Kapituła odznaczeń działa na podstawie 
regu~aminu, uchwalonego przez Walne Zgroma
dzeme. 

Komisje rewizyjne. 
§ 30. 

(1) Komisje rewizyjne istnieją przy kołach' 
miej'Scowych, {)bwoda-ch powiatowych (miejs'kich), 
okręgach wojewódzkich oraz przy Zarządzie Głów. 
nym. 



Nr. 30. 

(2) Człcn!ków komisji rewizyjnej i ich zastęp
ców wybierają właśdwe walne zgromadzenia na 
przeciąg jednegO' roiku. 

(3) Członkowie komisji rewizyjnej wybierają 
z pośród si~hie przewcdniczącego, !który ją zwo
łuje. 

t4) Czł,onkowie komisji rewizyj:nej nie mogą 
być jednocześnie członkami równorzędnegO' za
!'ząd'u. 

(5) Kcmisja rewizyjna kQła miejscowego, ob
wodu powiatowego (miejskieg,c) i okręgu w01e
wódzkie'gc s,kłada się z 3 członków i 2 zastęp
cqw. 

(6) Główna Kcmisja Rewizyjna składa się 
z 5 człon'ków i 3 zastępców. 

'. (7) Ważna iest czynność kcmisji rewizyjnej', 
dokonana conajniniej przez zwykłą większość jej 
członków. 

(8) Komisja rewizyjna: 
a) prowadzi kontrolę i rewizję majątku, ksiąg, 

d-okumentów i kasy z własnej' inicjatywy lub na żą
danie zarządów wyższych. 

h) sprawdza roczny bilans i sprawoZIdanie 
oraz sMada na rocznem walnem zgromadzeniu 
5p'rawozdanie ze swejdziała~nościza rok ubiegły, 

c) slkłada wnicski na r-ocznem walnem zgr-oma
d'z,eniu c ll'dzieleniezarz.ądowl absolutorjUIDl, 

d) w razie uznania za konieczne żąda zwoła
nia walnego zgromadzenia. 

Komisarze. 

§ 31. 

(1) '"Kcmisarzy miejsccwych wyzna'cz,a zarząd 
obwodu pcwiatoweg'c1ub komisarz pcwiatowy: 

a) gdy w dane,j . miejscowcśd niema jeszcze 
kOła miejscowegc" ' , 

b) gidy koło miejscowe z os t ał-o rozwiązane, 
e) gdy został zawieszcny zarząd kcła miej

sccwegc. 
(2) Komisar,zy pcwiatowych wyznacza zarząd 

okręgu w-ojewódzkiego lub komisarz wojewódzki: 
a) g,dy niema jeszcze obwodu PO'wiatowego, 
b) gidy ohwód pcwia'tewy został rozwiązany, 
c) gdy z'ostał zawieszony zarząd obwodu po

wiatowegO' (miejskiego) lub obwodu kolej;cwego. 
(3) Kcmisarzy wojewódzkich ,wyznacza Za-

rząd Główny: 
a) gdy niema jesz;cze okręgu wojewódzkiego, 
b) gdy -oIkrąg wojewódzki został rozwiązany, 
c) gdy zosŁał 'zawiesz,ony za'rząd Okręgu wo

jewódzkiego lub równorzędnego. 
(<4) Komisa-rz pozostaje pod kontro1ą zarxą

du, który go wyznaczył, oraz komisj~ rewizyjnej 
i posiada kompetencje zarządu, 'który zastępuje 
z wyłączeniem prawa zawieszenia zarządów niż
szych lub ich poszczególnych czlonków; praw-o to 
przecho'dzi na zarz~d, który wyzna,czył komisarza. 

Inspektorzy obrony przeciwlotnicze; i przecłw
gazowej (O. P. L. G.). 

§ 32. 

(1) Do wykonania zadań L. O. P. P. ustanawia 
się: 

a) w Zarządzie Głównym - Inspe'ktora Głów
nego O. P. L. G .• jego zastępcę oraz Inspektora 
Wydiiału Lotniczego (modelarstwa, szybownictwa 
i Ilotnisk); 

b) w -okręgach wojewódzkich i równorzęd
nych - inspektorów okręgowych O. P. L. G. oraz 

• inspektorów okręgowych mcdelarstwa i szybow
nictwa; 

c) w obwodach -tL- instruktcrów obwod-owych 
O. P. L. G., a w tych obwodach, gdzie zajdzie te
go potrzeba, również ins,trukt·arów obwodowy,ch 
modelarstwa i szybownictwa. 

(2) Inspektcrów w Zarządzie Głównym i ' in
spektorów okręgowych mianuje Zarząd Główny 
po uzyskaniu zgody delegata Rządu; instruktorów 
obwodowych mianuje zarząd okręgu wojewódz
kiego . (m. st. Warszawy, kolejowege). 

(3) W sprawach fachowych instruktorzy O'b
wodowi podlegają inspektorom okręgowym, a ci 
ostatni - Inspektorom w Zarządzie Głównym. 

(4) Inspektor Główny O. P. L. G., jego zastęp
ca iJ Inspektor Wydziału Lotniczego mogą na we
zwanie Zarządu Głównego brać udział z głosem 
doradczym w posiedzeniach. Inspektorzy okrę
gcwi mogą brać udział z głosem doradczym w po
siedzeniach zarządu okręgów wojewódzkich, a in
struktorzy obwodowi - w posiedzeniach zarzą
dów cbwodówpowiatowych. 

(5) Szczegółowy zakres działania inspektorów 
ustali instrukcja, opracowana przez Zarząd Głów
ny i zatwierdzona przez delegata Rządu. 

Delegat Rządu. 

§ 33. 

(l) Do wykonywania stałej kcntroli gospcdar
ki craz programowej działalności L. O. P. P. Mi
nister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu oZ 
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Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Ko
munikacji wyznacza delegata Rządu. 

(2) Szczegćłowe upraw:nienia delegata. Rządu 
zawarte są w specjalnej instrukcji, wydanej przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z 
Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Komu
nikacji. 

R o z d z i a ł IV. 

Rozwiązanie Stowarzyszenia L. O. P. P. 

§ 34. 

(1) Rczwiązanie Stcwarzyszenia może nastą
pić w sposób ustalony w obowiązującem prawie 
o stowarzyszeniach lub też uchwałą Walnego 
Zgromadzenia, powziętą wiekszością 2/3 liczby 
głosów, przy obecności najmniej 3/4 ogólnej licz-
by delegatów. f 

(2) W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez 
Walne ZgrO'madzenie, wyznacza ono komisję do 
likwidowania spraw majątku stowarzyszenia. Po
zostały majątek i fundusze cddaje się instytucji 
publicznej o charakterze instytucji wyższej uży
teczności o pokrewnych celach działania. 

Roz dział V. 

Przepisy przejściowe. 

§ 35. 

(1) Istniejące w chwili w.ejścia w życie statu
tu niniejszego władze "Ligi Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej" . zatrzymują swoje uprawnienia. 
. Na najbliższych zwyczajnych walnych. zgromadze
niach, odbytych w terminach przepisanych w sta
tucie niniejszym, zarządy obwodów powiatcwych 
(miejskich), okręgów wojewódzkich i równc
rzędnych,' Zarząd Główny i Rada Główna odbę
dą uzupełniające wybcry 1/3 swych członków w 
myśl przepisów statutu niniejszego. 

(2) Komitet Ścisły Kół Kobiecych L. O. P. P, 
składa się z prezeski, wiceprezeski, sekretarki 
i skarbniczki. craz wchodzi jako samodzielny re
ferat w skład Zarządu Głównego. Prezeska Kc
mitetu jest członkiem Zarządu Głównego. 

(3) Celem Kcmitetu jest ufundowanre szkoły 
cywilnej L. O. P. P. Komitet zbiera fundusze na 
ufundowanie szkoły przy pomocy kół kobiecych, 
zorganizcwanych na terenie całej Rzeczypospc
litej. 

(4) Po ukończeniu prac związanych z ufundo
waniem szkoły komitet pozostaje jako referat 
zbiórki w Zarządzie GłóW111tym, a pczostałe i na 
nowo zebrane kapitały ros tają przekazywane na 
ogólne cele L. O. P. P. zgodnie ze statutem. 

-
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Z Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. 

Pociągiem przychodzącym o godz. 18.40 przy
był wczoraj z Warszawy do Wilna P. Marszałek 
Józef Piłsudski w towarzystwie swej sicstrzenicy 
p. Kadenacówny, dr. płk. Woyczyńskiego i adju
tama kpt. Miładowskiego. Na dwcrcu witali P. 
Marszałka wojewoda Jaszczołt, wicewojewoda 
Jankowski, przedstawiciele wcjska z płk. Krzyża
nowskim, zastępującym inspektora armit_gen. Dąb
Biernackie~o, rektor U. S. B. pro f. dr. Witold Sta
niewicz, dyrektor Kolei Państwowych dr. Falkow
ski i ~. Po wyjściu z wagonu P. Marszałek przez 
chwilę zatrzymał się w sali recepcyjnej dworca, 
prowadząc rozmowę w najbliższem gronie ctacza
jących go osób. Następnie P. Marszałek w towa
rzystwie p. wojewody i siostrzenicy odjechał do 
pałacu reprezentacyjnego, gdzie zamieszkał. Pobyt 
P. Marszałka w Wilnie ma charakter prywatny. 

--000--

Z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. 

We wterek o godz. 20.20 pociągiem gdańskim 
przybył do Warszawy wysoki komisarz Ligi Na
rcdów w Gdańsku p. Lester. 

Na dwcrcu powitali gościa komisarz general
ny R P. w Gdańsku p. Papee, radca Łubieński 
i radca Warchałowski. 

P. Lester przybył do W'arszawy, celem złoże
nia Rządowi Polskiemu wizyty z okazji objęcia 
stanowiska wysokiego komisarza Ligi Narodów w 
Gdańsku. 

s. 

Z Ministerstwa Skarbu. 

W związku z ukończeniem rokowań między 
Rzeczpospolitą Polską i w. m. Gdańskiem, doty
czących umowy w sprawach finansowych rady 
portu, dn. 6 b. m. wyjechał do Gdańska dyrektor 
departamentu budżetowego Ministerstwa Skarbu 
p. Stanisław Nowak. 

Z Generalnej Dyrekcji Loterji Państwowej. 

Genera1na Dyrekcja Lcterii Państwowej, po
d3.Jje do wia,dO'm oś ci , że wsypywanie d-o kół łoŁe
ryjnych zwitków z numerami losów iwygranemi, 
oznac:z.onemi w iP'lanie gry l-ej, klasy 29-ei PoI
&kiej Pańs,twowej Loterii Klasowej, odbędzie się 
publicznie we czwarJek dnia 15 lutegO' 1934 r. 
o godz. 9 zrana w Warszawie, przy ul. Długiej 
Nr. 50 (Biuro Gen. Dyrękcji Loterii Państwowej) 
wobec Komisji · Rządowej:, przy współudziale 
dwuch cbywateli miasta st. Warszawy, delego
wany-ch przez prezydenta miasta. 

Ciągnienie I-e; klasy 29-ej Polskiej Państwo
wej Lcterii Klasowej przeprowadzi w dniach 
16, 17, 19 i 20 lutegO' 1934 r. o gcdz. 8-ej zrana 
w tym samym łO'kalu, również puMi·cznie Komisja 
Rządowa w wyżej podanym składZlie. 

-000-

Sto jedenaste posiedzenie 

z dnia 6 !lutego 1934r 

P,osiedzenie rozpoczęło się o g-odz. 10 m. 20. 

Sejm kO'ntynuował debatę generalną nad pre~ 
liminarzem budżetowym nar. 1934j35. W dysku
sji koleino przemawiali posłowie: L~wicki (KI. 
Ukr.), Tempka (Ch. D.), Franz ~Kl. N1em.). Ks. 
Szydelski (bezp.), Thon (Koło Żyd.), Lewin 
(Agudas), Jeremicz (KI. Biał.) oraz Matczak (KI. 
Ukr. Soc. Rad.). 

Na tern wyczerpano dyskusję generalną. 
Przystąpicno do rozpatrywania Budżetu Prezyden
ta Rzeczyp.ospolitej. Referował sprawozdawca 
pos. Czuma (iB. B. W z Rl. Powołując się na dru
kowany referat, przypomniał, że uposażenie Pa
na Prezydenta przewiduje się w wys-okości 
255.000 zł. po redukcji w r. 1930j31 z kwoty 
300.000 zł. Wydatki ,całości tego budżetu wyno- , 
szą 2.804.2'50 zł. czyli zmniejszenie jest o 142.937 
zł. Wydatki -osobowe wynoszą 1.743.652 zł. czyli 
mniej 100.322. Fundusz do rozporządzenia po
d-obnie, jak w poprz.ednich latach, 60.000 zł. Wy
datki g.abinetu wojskowego wynoszą 905.920 zł., 
t. j. e 42.615 zł. mniej niż poprzedniO'. Fundusz 
reprezentacyjny preliminowany w wysokości 
24.000 zł. referent w porczumieniu z szefostwem 
ga:binetu wojskowego prcponuje zniżyć o 2.000 zł. 

Budżet ten przyjęto bez dyskusji. 
Następnie rozpatrywano Budżet Sejmu i Se

natu. Referował sprawozdawca poseł Wierzbic.
ki (B. B. W. z Rl. Oświadcza, że jeśli wk bu.4-
żerowy 1929j30 prz)'ljąć za 100, to w latach na
stępny-ch stosune;k ogólnej sumy wydatków Sejmu 
wykazuje stałą zniżkę, dochodzą'cą w r. 1934/35 
do 70,3 % . W zestawieniu tem wydatki oscbowe 
przedstawiają się tak: r. 1929/30 - 100%, a r,ok 
1934135 - 55,3%, wydatki zaś rzeczcwe spada
ją do 42,7%. Podobny stosunek jest i w budże
cie Senatu. Wydatki preliminowa.ne na rok przy
szły utrzymują się na poziomie 74,3 % wydatków 
z r. 1929/30. W ostatnich czterech okresach bud
żetowych zmniejszono wydatki Sejmu -o 2.555.245 
zł. a Senatu o 573.685. Uzyskano to dzięki 
oszczędno'ści i recrganizacji biur. Poziom spraw
ności i wydajności pracy z roku na rok podnosi 
się. Ogólna suma wydatków na rok przyszły wynosi 
6.064.300 zt, z czeg·o na diety poselskie wypada 
5.275.000 zł. Preliminarz Senatu wykazuje w wy; 
datkach 1.622.700 zł., w <=zem diety senatorów -
1.378.400 zł. 

W dyskus,ji zabrał głos poseł Czetwertyński 
(KI. Nar.). 

Z kolei sprawozdawca poseł Czuma (B. B. 
W. z R) przedłożył preliminarz kontroli państwo
wej na okres 1934'35. Po zmianach, które wpro
wadziła Komisja Budżetowa, przewiduje on w do
cherla'ch 142.500 zt, w wydatka,ch zwyczajnych 
4.619.120 zł., w nadzwyczajnych 250,000 zł. Stan 
csobowy wynosi: 570 urzędników, 54 funk-cjonar
juszów niższych, suma wydatków osobowych -
3.545.970 zł. W'szystkie prawie pozycje wydat
ków ulegJy zmniejszeniu. Suma 250.000 w wy
datkach nadzwyczajnych przeznaczona jest na 


