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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Londyn, dnia 1 grudnia 1952 r. Nr,3 

c~oo I 

DEiffiET PRE.ZYDENrA RZEGZIPOSPOLITEJ 

Poz: 4. o okresie budżetu państwowego 
Poz. 5. o zmianie dekrel;u Prezyaenta Rzeczypospolitej z dnia 31 marca-

1952 r. o wydatkach i dochodach państwowych na okres od 1 kwiet
nia 1952 r. do 31 marca 1953 r. 

cz~oo II 

.mm, tmzJIDOWY. 

Zwolnienie i mianowanie ministrów 
Powierzenie kierownictwa Ministerstwa Skarbu 

DEKRET PREZYDEN.rA RZIDZYPOSPOLITEJ 
z dnia 1 grudnia 1952 r. 

o okresie budżetu państnowego 
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str.26 
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Na podstawie art. 79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następuje: 

Art.1. 

Na czas wyję.tkowych okoliczności wywołanych wojnę., okres budżetu państwowego 
ustala się na 12 miesięcy paczę.wszy od dnia 1 lipca roku ku.lendar.zOlllego do dnia 
30 czerwca następnego roku kalendarzowego • 

. Art. 2 • 

. Okres budżetu państwowego obowię.zuj~cy od 1 kwietnia 1952 do 31 merca 1953r. 
przedłuża się do 30 czerwca 1953 r. 

Art.3. 

W okresie od mia 1 kwietnia 1953r. do dnia 30 c zerwca 1953 r. upowa zm.a się 
Rzę.d R.P. do czynienia wydatków pa:.:1Stwov,zych w, v1ysokości budżetu państwowego obowię.-· 
zuję.cego w okresie od dnia 1 stycznia 1953 r. z tym jednak, że przewidziane w tym 
budżecie jednorazowe wydatki roczne mogę. być dokonywane tylko w tym wypad.lru, o ile 
kredyty te nie zostały wykorzystane przed 1 k1t1ietnio 1953r. . .. . 
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Art.4. 

Na pokrycie ustalonych w &rt.3. wydatków służę. dochody ze Skarbu Narodowogo 
oro z i:rma dochody. 

Art.5. 

Wykoncnie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu. 

Art.6. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenin. 

PREZYDENT RZECZIPOSro!,ITEJ 
/-/ August Zaleski. 

PRĘlES RADY MINISTROW 
I KIEROWNIK MINISTERSTWA SKARBU 

/-/ Romon Odzierzyński. 

DJ:<":KRET PREZYDENTA RZEC2YP0SPOLITEJ 
z dnia 1 grudnia 1952r. 

o zmionie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnie 31 m..1rco 1952r. 
o wydutkoch i dochodnch pońst•imwyc.h nn ok.res od 1 kwietnia 1952 r. do 

33.. ll][lrco 1953 r. 

Nn podstawie ort. 79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co n.o.stępuje: 

Art. l. 

Kwotę wydatków zwyczcjnych, ustnlon;ych w Części II budżetu n~ okres od dnj 
1 k:wietnio 1952 r,, do dnia 31 mnrco 1953 r. /Dz.Ust.Nr.2.poz.3. z 1952r/, pod
wyższa się nn okres od 1 listopcdo 1.952 r. do 31 m."1rca 1953 o 77.680 '.',ł.otyca Pol
ski Niepodległej, zgodnie z zd.ę.czonym wykazem kred.vtow a.odntkoYrych. 

Art. 2. 

Kwot~ wydntków zwycznjn;ych, ~3tnlonę. w Częsci III i IV tegoż budżetu, obni
ża się w okre~ie od 1 listopndc 1952 do 31 mnrca 1953, o kvrotę 31.000 złotych 
Polski Niepodległej, zgodnje z znłę.czony~ wykazem kredytów skreślonych. 

Art.3. 

W zwię.zlru z po~yższymi zmicnomi kwotę v,:ydttków zy..ycwjnych, wymienionę. w 
ort. l. povwłnnego wyżej dekretu z dnia 31 mnrco 1952 r. podwyższc się o 46. 680 
złotych Polski Niopodlagłej~ 

Art.4. 

Nb pokrycie .ustalonych w ort.1. wyd.ctków służę. vrpłoty Skarbu Nru-odowego. 

• • • 


