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TRE$C DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i a :w la d z N a c z e In y c li: 

Pen. 312. Obwieszczenie Ministra Skarbu 
z ~ 10 lipca 1936 r. w sprawie kwoty emisji mo
net uebrnych, niklowych i bronzowych. 

Pen. 313. Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 
16 lipca 1936 r. w spralWie ustalenia' Ust y towarów~ 
przy których wywozie z Polski do W. M. Gdań
ska są wymagane zaświadczenia walutowe. 

Pen. 314. Zarządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie zmiany 
zuządcy państwowego nad majątkiem suszarni 
warzyw i owoców w Sochaczewie. 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 56 DZIENNIKA 
UST A W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 22 LIPCA 1936 R., ZAWIERAJACY 
TRE$ć NASTĘPUJACA: 

USTAWY: 
Poz. 403 - z dnia 14 lipca 1936 r. o Trybu

nale Stanu. 
Poz. 404 - z dnia 14 lipca 1936 r. o paszpor-

tach. "' . . 
Poz. 405 - zdTiia 14 lipca 1916 r. o zmianie 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudo-
waniu osiedli. . 

Poz. 406 - z dnia 14 lipca 1936 r. o zalesia
niu niektórych nieużytków. 

Poz. 407 - z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowa
niu nawlasność Państwa gruntów za niektóre na
leżności pieniężne. 

Poz. 408 - z dnia 14 lipca 1936 r. o zmianie 
ustawy z dnia 22 czerwca ·1925 r. o wyścillach kon
nych. 

ROZPORZA.DZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 409 - Opieki Społecznej z dnia 3 lipca 
1936 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Rol
nictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu 
i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Mini
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 
1932 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mię
snemi. 

Poz. 410 - Skarbu z dnia 8 lipca 1936 r. wy
dane w porozumieniu z Ministrem Spraw We
wnętrznych o związkach komunalnych kas oszczęd
ności. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-000-

. Zarządzenia Władz Naczelnych. 
-000-

312 .. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnIa 10 Hpca 1936 r. 

skim kwota emisji monet srebrnych, niklowych 
i bronzowych zo.stała z dniem 10 li;pca 1936 r. 
ustalona na zł 470.000.000. 

Minister Skarbu: 

(-l E. Kwiatkowski. 

--000:--

313. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 16 lipca 1936 r. 

w sprawie ustalenia listy towarów, przy których 

wywozie z Polski do W. M. Gdańska są wymaga

ne zaświadczenia walutowe. 

Na podstawie § 1 ro'zporząd:zenia Ministrów: 
PrzemY1Słu i Handlu, Skarbu oraz Rolnictw,a i Re
form Rolnych z dnia 8 maja 1936 r. o kontroli wy~ 
wozu towarów zagramńlCę i do Wolnego Miasta 
Gdańska (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 285), w brzmie
niu, nadanem rozporządzeniem z dnia 16 czerwca 
1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 338) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 

Eksporten;y są ooowiJązani zgłaszać Komisji 
Obrotu Towarowego, celem u.zyskalIlia zaś'Wiad
cze.nia walutowego, wywóz z Polski do obsza·ru 
W. M. Gdańska towarów, wymiIeni.onych w z'a
łączniku doninie~szego za:rządzeruiJa. Przy wywo
zie tych towa·rów diO W. M. Gdańska zaświadcze
nie waluto,we powinno bYć prz.edStawione pla
cówce grani'Czne.j kontroli skarbowej. 

§ 2. 

Zarządzenie nim-eJsz.e wchodzi w żyde 
z dniem 25 lipca 1936 r. Jedn.ocześnie uchyla się 
za1rządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 czerwca 
1936 r. w sprawie ustalenia listy towCl!rów, 
przy których wywozie z Polski do W. M. Gdań
ska lisą wymagane zaświadczenia waluto
we oraz w sprawie zmiany za'rządzenia Ministra 
S'kaJrbu z dnia 15 maja 1936r. (M-onlłor Polski 
Nr. 141 z dnia 19 czerwca 1936 r., poz. 253). 

Za Ministra Sk,arbu: 

(-) St. Fr .. Królikowski, 
Dyrektor Departamentu. 

Z.ł4CZDik do zarządzenia. Ministra 
Skarbu z dnia 16 lipca 1936 r. 

LISTA TOWARóW. 

przy który<:h wywozie Z Polski do W. M. Gdań

ska iest wymagane przedłożenie zaświadczeń 

walutowych: 

I. Drewno (poz.t:aJr. celne; wywozowe; 14, 15, 
16, 17, 18 i 19 i poz. tar. celnej przywozowej 747 
pkt. 3 i 4). 

II. a) Trzoda chlewna (poz. tar. celnej wywo
zowej 20 i 21), 

b) bekony (poz. taryfy ceLne,j wyworowej 25), 

III. a) węgiel kami,enny i koks (p~. tar. cel
nej przyw. 180 i 182), 

w sprawie kwoty emisji monet srebrnych, niklo- b) brykiety z węgla kamiennego i koksu (poz. 
tar. celno przyw. 184 pkt. 2); 

wych i bronzowych. 

Podaje się do publicznej wiadomości, że na 
podstawie art. 6 i 7 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927 r. 
o stabilizacji złotego (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 790) 
,., myśl osiągniętego porozumienia z Bankiem Pol-

IV. a) zboża i nasiona rośLin strączkowych 
(poz. tar. celno przyw. od 1 do 13 i od 15 do 16), 

b) mąka i produkty przermału (poz. T. C. 
przyw. 27, 28, 285 i 286). 

--000---

314. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 10 lipca 1936 r. 

w sprawie zmiany zarządcy państwowego nad 

majątkiem suszarni warzyw i owoców w Socha

czewie. 
.. 

Na podstawie ari. 2 i ari.3 cie'kretu z dola 
16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego 
zarządu państwowego (Dz. P. P. P. Nr. 21, 
poz. 67) w brzmieniu rozporządzenia P<rezydenta 
Rz.eczypospoHte,j z dnia, 25 ma.ja 1927r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 49, poz. 437) zarządzam co następuje: 

P.a:.r. 1. 

Wobe'c śmierci w dniu 3 Hpca 1936 wku Mar
cjana Szurlejru, Radcy w Minis,terstWlDe Przemysłu 
i Handlu, mńanowanego zarządcą państwowym 
nad ma;ął,kiem SUSUlIl'ru warzyw i owoców w So
chaczewie - roz:pouądzeniem Ministra p.n;emy
słu i Handlu z dnia 23 lipca 1924 r. (Monitor Pol
ski z dWa lsi.erpnia 1924 r. Nr. 175, poz. 534), -
mianuję zarządcą państwowym nad majątkiem su-
.szami. ,war~yw- i .·4WOCÓW oN Spehacuwie Dr. Ste
fana Juszczaka, Radcę W Mmisterstwie Przemy-
słu i Handlu. . . 

Prut". 2. 

Zai.ządzerue mnJ:e}sze wchodzi w życie 
z d11li!em ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: 

(-) Anioni Roman. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 
-000-

Z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. 

P. P,rezes Rady Ministrów F. Sławoj Skład
kowski, jako Minister Spraw Wewnętrznych, pod
pisał okólnik do wojewodów, Komisarza Rządu 
na m. st. Warszawę i starostów o metodach pra
cy starostów. Okólnik ten. opier.a.jąc się na obse:r-. 
waq.ach, poczynionych przez P. Prezesa Rady Mi
nistrów w cza:stiie podróży inspekcy.;nych, podkre
śla konieczność sŁosowania właśdwych metod 
pracy starostów. 

Podstawą pracy starosty musi być, według 
okólnika P. Prez,esa Rady MiniSItrów, dokłaJdn:a 
i całkowita znajomość powiatu w Zlaikresie spraw 
gospodarczych, społecznych i politycznych. Zna.
jomlOść ta musi opi.erać się na ~łym,bezpośred.~ 
nim kontakcie z ludnością. Ponadto obowiązkiem 
sł:aJrosty jest inform'Owanie władz przełożonych o 
sytuaq.i w powiecie. Okó!tu,k stwieTdza, że infor
n"lacje władz lokalnych zawierają niekiedy niety!
ko błędy co do faktów, ale nacechowane są bądź 
nieuzasadnionym pesymizmem iwyolbrzymiani'em 
'z}aWjSk u6emnych, bądź też nadmiernym optymiz
mem - i z,aIpowi,ada poci~anie do surowej odpo
Wliedzialności sta1"ostów za błędne lub bezkryt)"CZ .. 
ne infortnla.cj'e. . 

NasItępnie okólnik podkreśla, że skuteczna 
administracja musi być planowa, skoordynowana 
z pocz)"naniaroi innych dzi,ałów admliinislracji pu
blicznej, samodzielna, czyli nie uchylająca się od 
odpowiedzialności drogą ciągłego oglądania się na; 
władze przełożone, oraz wymaga in1:c:,jatywy lW'Ó,r
<:ze~, nie sięgające1 po doraźne, · tanie efekty. 


