USTAW
DZIENNIK
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Londyn, dnia 18 grudnia 1950 r.

Część

Nr.4

I.

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
Poz.:3. o zmianie dekretu :s>rezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia

o

budżecie

na ok~es od 1 lipca 1950 do 31 marca 1951 r. str.26•

:3
DEKRE~

PREZYDENTA RZEC 2YP0SPOLITEJ ·

z dnia 18 grudnia 1950 r,
o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypbspolitej z dnia 28 si~rpnia 1950r.
o budżecie na okres od 1 lipca 1950 do 31 marca 1951 r.

Na podstawie art.79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej
je:

stanowię

co

nast ę 

Art.l.
W dekrecie Prez7denta Rzeczypospolitej ż dnia 28 sierpnia 1950 r.
o ~udżecie ha okres od· 1 lipca 1950 r.do 31 marca 1951 r. /Dz.U.R.P.
z 1950 r. Nr.2 poz.1/ wprowadza się zmiany następuJące:
1/ Wymieniona w art.l kwota wydatków zwyczajnych na okres od
1 lipca 1950 do 31 marca 1951 zwiększa się do sumy złotych
Polski Niepodległej 723 .097, a w związku z tym w ~r.l:~,i:~o :1vm do
powołanego dekretu budżecie wprowadza się zmiany następując e :
a/ Zmiany z ważnością od 1 października 1950 r.
Część 1 Dział D, wprowadz2 się nowy paragraf ."e" w brzmieniu:
Mini st er Spraw we·wnę trznych
zł. 600.-:reprez entacja i zwrot wydatków
zł.200.~
oraz nowy parG.graf "f" w brzmieniu:
Minister Skarbu
z ł.600.reprezentacja i zwrot wydatków
zł.200•w zliviązku z czym dotychczas owe paragr afy "e" /fundu sz
dyspozycyjny/ i "f". i podróże i zwrot wydatków/ otrzymują
kolejne oznaczenie "g" i 11 h 11 , a sumfJ wydatków D z iału D
rodwyżs z a się do zł~8500.Ózęś6

II

Dział

D. wprowad~a. się nowy paragraf "g" w brzmieniu;
"Pokrycie kosztów pogr z ebu Ś e p o Premiera Toma s z ewskiego jako wydatek jednora zowy zł,3197.gr.50."

stra26
b/ Zmiany z ważnością od 1 listopada 1950 r.
Część I Dżiał E. Rozdział 4 Paragraf b/
pod wyż sza się o zl.100.- a w związku z tJ'm suma
tego rozdziału zwiększa się do zł.1100.Rozdzia.ł "b" otrzymuje brzmienie:
Ministerstwo Sprawiedliwości
~ar.a/ referent
zł.200.par.b/ Sądy Obywatelskie
zł.500.w związku z czym suma Działu E zwiększy się do zł.21740.
Dział G.paragraf "d" zmniejsza się o zł.100.w związku z czym suma Działu G zmniejszy się do zł.3300.Wobec zmian powyższych ogólna suma Części I zwiększy się
do zL54900.Czę. śó

II

Rozdział

Dział.Ę.

3 par."b" 0trzymnje hrzmianie:
!1 DelegBt Rządu w Niemczech, jego biuro i
pod:r:'Ó'Ż e

Rozdział

3 par."c'1 otrz;-;muje b:rz.-nienie:
"Szkolnictw~ w Niemczech
·w związku z czym su.ma. Działu B podwyt sza
a suma ogólna Czę1ci II do

81997,50

2/ W art.3 ust./1/ skreśla się sł.owci :
administracji".

11

zl.2500 się

do

zł.13600.
zł. 27000...-

brzmienie:
Na listopad do marca 1951
zł. 54900
Częś6 I
zł. 27000
C zęśó II
zł. 81900

Końcowe zestawienie otrzymuje
październik 1950 r.
Część I
zł. _54400
Cz~ść II
zł. 2759? . 50

Na

zł.

zl.1600 .-

n a drodze reorganizacji

3/ W 8rt.4 ust./3/·otrzymuje brzmienie:
"Nę _pozycje pokrywane ze Skarbu Narodowego otwier8 się
w części II. budżetu kmi'dyty na czas od 1 lipca 1950 do
31 marca 1951 r. ll

Wykona.nie dekretu ni niej sz e,gc,

Dekret niniejszy

obowiąiuje

pi )I'"\Jr'Zcl

od dnia 1

się

Mfn~.s t:rowi Skarb:u.

października

1950 r.

PREZYDENT RZECZT20S.l?OLITEJ: /-/ .Auf).1.st Ze.leski,
PREZES RADY MINISTROW: /-/ Roman Od z ierzyński,
MIN1STER SKARBU: /-/ Stanisław Sopit:ki.

ODBITO Z POLECENIA KIEROWNIKA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOSCI

