
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ· POLSKIEJ 

Londyn, dnia 26 czerwca 1953 r. 

c~sc I 

DE.KREr PRE2YDENI1A RZECZYPOSPOLITEJ 

Poz: ..... o kreo.ytąch dodatkovzych na okres od 1 kwietnia 1952 r. 
du 30 cz~rv,ca 1953 r. · 

Poz. 2, o wydatkach i dochadach państwm-zych na okres od 1 lipca 
1953 do 30 czerwca 19.54. 

CZĘSC II 

D'.6IAŁ URZ3DOWY 

Zan.lc.'Dęci Sesji %dy Narodowej R.P. 

1. 

DEKRET PREZIDENTA RZECz:lPOSPOLITEJ 
z dnia 22 czerwca 1953 roku 

Nr.l. 

str. 1. 

str. 2. 

str. 12. 

o kredytach :iodatkowych na okres od 1 kwietnia 1952 r. do 30 czenfca 1953 r. 

Na podstarr.i.e art. 79 ust. /2/ Usta\9Y Konstytucyjnej stanowię co następuje: 

Art. l. 

fumtę -.,,ydatkó-w zwyczajnych na okres od 1 kwietnia 1952 r. do 30 czerwca 1953 r. 
ustalorJJ,;. w Części II budżetu pod.-1yższa się o 30. 023 złotych Polski Niepodległej 
zgoc.nic z zalę.czonym ~rykazera wydatkÓw uzupeLniaję.cych. 

Art. 2. 

Na pol<ryde ustalonych w art. l. \vydatk:Ów służę. yrplaty Skarbu Narodo,rego. 

Art.3. 

wyko~1cuie: niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu. 

. . . 
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Art.4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z moc~ obovd~zu.j~c~ od 
dnia 1 października 1952. 

PREZiDENT R.ZEczyposPOLITEJ 
/-/ August Zaleski 

PREZES RADY MINISTROW 
I KIEROWNIK MINISTERSTWA SKARBU 

/-/ Roman Odzierzyńsld. 

Zał~cznik do art.l.dekretu 

Wykaz wydatkow uzupełniaj~cych Części II budżetu na okres od l.IV.1952 
do 30.VI.53r.z sum Skarbu Narodowego w złotych Polski Niepodległej. 

Dział E - Wewnętrzna akcja niepodległościowa, 

Rozdział 3.Ministerstwo dla Spraw Obywateli Polskich 
na Obczyźnie 

§ 5d • .Akcje Społeczne i pomoc kultur. -oświat. na 
terenie Francji. 

Rozdział 4.Ministerstwo Skarbu. 
§ 5. Na spłatę zobowi~zań . Skarbu Państwa 

2. 

DEKRfil' PREZYDENI'A.RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 22 czerwca 1953 roku 

z!. P. N. 

18. 760 

11. 263 

o wydatkach i dochodach państwowych na okTes od 1 lipca 1953 do 30 czerwca 1954. 

Na podstawie art. 79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następuje: 

Art.l. 

Kwotę wydatków zwyczajnych na okres . od 1 lipca 1953 r. do 30 czerwca 1954-r. 
ustala się na - 997.120 złotych Polski Niepodległej zgodnie z zał~czonym budżetem • 

.Art. 2. 

Na pokrycie ustalonych w art.l. v,rydatków służ~ dochody ze Skarbu Narodowego 
oraz inne dochody. 

.Art. 3. 

W razie gdyby dochody nie wpłynęły w przewidzianej wysokości, upoważnia się 
Rz~d do dokonyv1ania operacji ~inansowych, niezbędnych do pokrycia de~icytu, a w ra
zie niemożnośc;i. przeprowadzenia tych operacji, do odpowiedniego zmniejszenia preli
minowanych kredytów. . . . 


