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udowodniono rzeczywisty .s tały: brak zasobów
d o tyczącej korporacyi lu b rehendy ce lem pokrycia I odpowiedniego stanowi utrzymania duc h owi eń s twa, sp rawującego duszpasterstwo. .

§. 16.
zez nań , którt: nalet,y
ustawy niniejszej oraz wydać
się mającego rozporządzenia wy kon awczego, l)
bę d zie się wypłacało dotąd asygnowane uzupełnienia kongru)' 2) z zastrzeżeniem póź ni ej
szego wy równania.

At, do sprostowania

wnosić

w

m yśl

I). Z dn ia 16. listopada 1898 1.205 dz.

u. p.

ił).

Pretehsye .do znleglych rocz nych danin, odsetek,
rent lub uslug gasn ą VI' ciągu trzech lat; prawo samo przedawnia s ię wskutek niewyko nywan ia go przez lat Irzydzieści (§ 1480). ·usl. cyw.

§. 17.
Ustawa niniejsza wchodzi w t,ycie z dniem
jej

ogłoszenia.
I{ówno cześ nie tr ac ą 111 0C

obo\\ iązując ą llstmvy z dnia 19. kw ie! n'a 1885 nr. 47 dz. u. p.,
i z dnia 7. stycz. 1894 I1r. 16 dz. u. p.

§. 18.
Wykonanie ustawy ni niejszej porucza się
ministrowi wyzna ń
ośw iaty , tudziet ministrowi skarbu.

•
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Wykaz (szema) I.
kwot kongruy, unormowanej postanO\\'icniem

na poszczególne królestwa i kraje:

I

Probo5z' Zd ",j kOopł •• lo,6w

I. Austrya dolna

KO~ON

I.
2.

We Wiedniu
W okr~gu 30 kilometrowym
wokolo -Wiednia. .
.
I) parar", z syslemiz. h pl. pomoc. .
b)

_ bez

3.

.
W miłlstach i witkszych miej-

4.

,cach k ąpielowych . •
W innych miejscach. .

.) parafie t syslem.
b).bu •

klIpł.

•

pomoc.
•

3600

I

1000

2400
2000

800

2000

800

1600
1400

700

2400

800

2000

800

1800

700

1600
1400

700

2000

800

II, W..~y.MorlWy.ŚI4'k jA"I,y.,'"
t W Pradze i Bernie
2). W Lincu, Riedzie, Sleyrze.
Welzie iOpawie . • . .
3) W okręgu 15 kilometrowym
wokoło Pragi i Berna, dalej
w miastach i miasteczkach liczących przeszlo 5000 mieszkańców

i we większy ch miejscach k ąpielowyc h
"
4). W innych miejscach .
I) parafie z Iyslemiz. kap!. pomoc.
b).bez

.

..

.

.

UL S11'1., h'y.ly8.~raj...s.llb"'.
Ty,,11 krajell prte4arul.ó,jj",
I).

W stolicy kraju

.. '
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Proboutzów kOOfl··olO"'.
KOR. ON

2.

W miastach i miasieczknch
li czących

przeszlo

5 OOO

mieszkańców i we większych

miejscach kąpielowych

3.
al
b)

\V innych miejscach:
rllrl1fi~

z 5ySt.
bez.

kapł.

pomoc.

1600

700

1400
1200

600

2400
2000

800
800

1400
1200

700
600

2000

800

1600

700

1400

700

IV. I,lrr', Irresl, 6"r'y" 6radysk.
i 8ukowina:
l.
2.
3.

W Tryeścic
\V Czern iowcach .
W okręgu IS·kilometrowym
wok\lło Tryestu i miastach
liczącyc h

przeszło

3 OOO

mieszkańców

4.

\V innycn. miejscach.

V. (jalicya:
I.
2.

3.

We Lwowie i Krakowie.
W miastach liczących przeszlo 10000 mieszkańców, w
Podgórzu i w Białej.
W miastach i miasteczkach
liczących
przeszlo 3 OOO
mieszkańców i w większych
miejscach kąpielowych (Iwonicz, Krynica, Lubie ń Wielki,
'<yman6w. Szczawnica, Trus kawice i Zakopane)

Ualawa kongrualna.

2.

18
Proboszczów .1 koop«.toro.
KO~ON

4·

We wszystkich innych miejseach.

I.

..
W Zadarze . . .
W miAstach l miasteczkach

..

VL D,lm"1.'

2.

liczących

3.

•

przeszło

1200

I

600

1600

700

1400
1200

600
600

2000

mieszka1'iców i we większych
miejscach kąpielowych.
W innych miejscach.

•

•
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mizowanych

d)

Uwzględnienie

w siedzibie duszpasterskiej.
wynagrodzenia za msze fu n-

duszu religijnego ma poprzedz i ć dokładne

sprawdzenie msl'y funduszu religijnego wyznaczonych

stale

dotyczącemu

u rzędowi

duszpasterskiemu do odprawiania, a wymiar
tego wynagrodzenia ma nastąpić wed łu g
wskazówek i stn i ejących w tym względzie
w poszczególnych krajach koronnych.
O ileby nie można było wykazać w poszczególnych krajach takich wskazówek należy zasięgnąć
roztrzygnięcia
Ministra wyznall

w sprawie ustanowienia wymiaru

dotyczą

cego wynagrodzenia.
w żadnym wypadku wstawiać mięązy wydatki wynagrodzenia za fundo\\ aoe msze funduszu religijnego, za które
Nie

się płaci

e)

można

pewne stypendyum.
zapewnienie potrzeby wody

Wydatki na
można

tyłko

\V

takim razie

jeśli odleglość między plebanią

u względnić,

a miejscem,

kłórem czerpie się wodę, wynosi' najmniej 2 km. lub w razie mniejszego odda len ia
są do pokonania nadzwyczajne trudności
terenowe, a proboszcz nie ma własnych

w

środków przewozowych (własnych kOlii).

Takie

okolicz n ości

certyfikatem politycznej

na l eży

Władzy

wykazać

I. instancyi .
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Wydatków budowłanych na wynajęte bu-

f)

dynki lub części tychże nie moina uwzględ·
niać z uwagi na prz;edstawione w §. 4.
lit. b) ustawy koszta utrzymania i amor-

tyzacyi (umorzenia).
I) Pod b) prLytoclone reskrypty 7. dn ia 8. grudnia
1885 l. 170 dz. II. p., w.lględ. z dnia 19. czerwca 1886
I. 107. dz. 11. p. poda no pod IV. i \',
t) u.st z dnia 15. listopa la 1889 I. 96 dz. u. p.

", 5.
Ordyna,ya! przedkłada połity.czncj Wład,y
krajo\\ej przedkładane zeznania
objawiając
ewentualnie swe zdanie co do wysokości ryczałtu

z

opłat stuły.

Polityczna Władza krajowa w razie potrzeby
powinna zarządz i ć za p oś redn ictwem politycznej
Władzy
powiatowej
dochodzenia, niezbędne
do wyjaśnienia stanu sprawy, o ile nie uzna za
stosowne zarządz i ć zwrotu zeznania 1. powodu
formalnych niedokładności, celem uzupelnienia lub
sprostowa nia.
Jeśli

się

w toku tak ich doc!1odze/l rozehodz i
o oznaczenie wartości dochodu w naturze

lub o dochód zmienny, z wyjątkiem takiego,
który wykazano dokumentami urzędu podatkowego, na tenC?:as mOżna zarządzić postępowanie

Slllcunkowe pod kie runkiem politycznej Wł adzy powiatowej z przybraniem dwóch rzeczoznawców, o ile nie
rno~na ustalić wartości na podstawie aktów urzędowych.
I(oszta dochodzell. nalety na l o tyć na skł adającego
zCZl1anie duszpasterza w tym wy padku, jeśl i wedł ug ich
wyniku odnośna pozycya o ka że się wytszą co najmniej
o 20 procent od zeznanej.

§ 6.
Względem

naleiy lości

stu ly powinna polityczna
o iII! s i ę nie przychyli do odnośnego
wniosku biskupll dyecezya lnego poda ć Ordynaryatowi
z odpowiedniem uzasadnieniem, kwot ę ry czaltową, jaką
zamierta przyz nać, a nades ł aną przez Ordyn<1ryat o pinię
o tern, je:ili la nie nadaje s ię do osia"gn ięcia porozumienia,
przesłać z o dn oś n ymi aklllllli Ministrow i wyznad do
ostatecznego ro ztrzygnięcia.
Władza krłtjowa,

§ 7.
Następnie

po dokladnelll sprawdzeniu zeznania
roztrzygn ienie l ) w kierunku sprostowania
tego zez nnnia ico do wyasygnuwania uzupełnienia k0r1!tuy
li doręczyć skł adające mu zeznanie duszpasterzowi za
po~rednictwcm politycznej Wl ad zy powiatowej; Ordynuryalow i nalety równocześn ie udziel ić odpisu tego
rOi!trr.ygnienia.
Orug i egzemplarz zeznallia powinna z!ltrzymać
polityczna WllIdw krajowa.
naleźy wydać

I) § 3., ustęp l. reskryptu Min. wyz. z dnia. 14.
styczn ia 1904 l. 7 dz. u. p., podanego pod VIII .
U,laWA kongtuAIn..

3.

§ 8.
Od roztrzygnienia politycznej Wiadzy kwjowej
mote interesowany duszpasterz
Władzy

dnia

powiatowej

doręczenia

w

przeciągu

rozt rzygnienia

wnieść

do poli tycznej

dw6ch

licząc,

miesięcy,

od

rekurs wystosowa-

ny do Ministerstwa wyznań i ośw i aty.
Do rekursu należy dołączyć zaczep ione załatwie
nie z zeznaniem i wszystk imi zwróconymi załącznikami
tegoż.

Władza

polityczna krajowa, powinna

udzielić

ku rs Ordnaryatowi do objawienia zdania a

re-

n astępnie

z tern zdaniem dołączając od nośne akta poprzedzające
i swoję ocenę wywod6w rekursu, powinna możliwie
spiesznie przedłożyć go Ministerstwu wyznań i oświaly.
Wydane w tym względzie rOlIrzygnienie Minisie rsiwa nalety doręczyć rekurenIowi za pośrednictwem
politycznej Wladzy powiatowej, a równocześnie udzieli/!
odpisu tcgot Konsystorzowi.

§ 9.
ł(atdego Clasu motna z urzędu zarządz i ć ponowne
rozpoznanie, względnie zmianę wydanego orzeczenia
spfistowawczego.

§ 10.
Interesowany duchowny sprawujący duszpasterstwo
powlfllen o zmianie istoty majątku beneficyalnego,
względnie dochodu miejscowego, któraby miała jaki
wpływ na uzupelnienie kongruy, jak najrychlej, a najp6lniej w ciągu trzech miesięcy od chwili, kiedy o tern
się d owiedział, d onieść Wła dzy krajowej za pośred
Di~tw.m

KOllsy.toru.

•
3\
Wszelkle ~wiadome zaniedbanie doniesienia o zmia·
zmniejszenie uzupe ł nienia kongruy po·
ciąga za sobą naslępstwa z § 9., u stęp [. ustawy z
dnia 19. września 1898 lo 176 dz. li. p.
nie,

powodującej

§ II.
Jeżeli
ustęp

zajdą okoliczności wymienione w § 9.,
I. ustawy, powinna polityczna W ł adza powiatowa

wdro żyć
odnośne dochodzenie karne,
prawo do u:>tawowego rekursu.

pozostawiając

§ 12.
Asygnowaniel) i wypla ta uzupełnienia doiacyi
odbywa się w dotychczas używany spos6b, li mianowicie kapłanom pom ocniczym lam, gdzie tak czyniono dotychczas, do rąk przelo:to nego nad nimi samoistnego

duszpasterza;
nego

~uch ow nym

wspólności

regularnym do

duchownej, do której

rąk

przelota-

nal eżą.

Nowo mianowanemu duszpasterzowi

można

na

prośbę asygnować tymczasowo z funduszu religijnego
od dnia objęcia przez niego urzędu płacę, jaką pobierał
jego poprzednik z zastrzeżeniem wyr6wnania. kt6re należy zarządzić w razi e asygnowania stąle oznaczonego
u~upełnienia kongruy.
J eże li w przepisanym czasokresie (§ 2.) nie wniesiono zeznania, należy wstrzymać wypłatę o wej placy
i zarządzić. co należy, celem ściągnięcia kwot wypła
conych.
Jeżeliby się przy tern lub przy wyr6wnaniu stale
oznaczonego uzupełnienia
kongruy okazał
zwrot

•
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przen oszący

Mldy go

40 K. nn. rzecz fu nduszu religijnego, to

ui:i:cić

w dwunastu falach

miesięcznych.

I) ~ niniejszy zostal zmienion)' reskryptem Min.

wyz. i Min. sk. z dnia 14. stycznia 190-f. I. 7 dz. u. p.,
podanym pod VIII. (~1.

6.).

§ 13.
Do chwili asygnownnilt poborów, przypadując>'\:h
na zasadzie ustawy z dnia I tj. wrze ś nin I Sl)~ I. 17ó
dz. u. p., będzie się'" yp l acać duchownym spełniającym
obowiązki duszpaslCrskii! pobory dotąd przeJ; ni~h pobie l ane na rachunek nowego up.,sMcnii!, <I wyrowilIInie nnldy zarządzić r6wnoczdnil.! z asygno\\<lnicm nowej dotacyi.
~

1-1.

Tym duchownym s pełniającym obow ll.~? ki dl IS /pasterskie, którzy na POdSI3Wif! upowatnienia biskupa dy-

ecezyi w jakiej parafii, choćby bez pr/yzwolenia rządowe
go, s prtl wują czynności duszpasterskie 11 którym dla ich
osoby przyznano kOllgruę sllmohanego dUszpllstertll.
nale~y wypl acać dotychczasowe pobory z funduszu religi jnego przez ClltS pozostawania nil tej posadzie.
~

15.

Zawiadowcy, którytll poruczono zarząd temporaliów parafialnych slJ. uprawnieni do pobierania prlysłu
gującej im placy z dochodów prebendy i UO l.11rllchowywania jej między .... ydatkami w rachunku interkalarnym.
Z tern zastrzeleniem pozostają w mocy dotychczasowe przepi~y o zllrllchow)'WLllliu dochodów i wydatków
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z opróż nion ych prebend (rachunek interkalarny). Wynagrodzenie l ) zawiadowców d ojeMżających. powinna
polityczna Władza krajowa, IV granicach maksymalnych
z akreślo nych w § IQ. LIstę p 3. ustawy ustalić po porOZl1mieniu s i ę z Ko nsystorzem, biorąc na wzgląd
oddalenie i li czbę parafian op ró żnionych urzędów duszpa-

sterskich.
Władza

krajowa ma

równieź

wynagrodzeń, wlmian~owanych

\V

prawo przyznania

§ 12. uSlawy.

I) ~ niniejszy zostal zmieniony resk rypt em Min.
wyz . i Min. skal". z dnili 14. stycznia 1904 I. 7 dz. u.
p., podanym pod VIII. (§ 7.) .

§ 16.
Na pokrycie emerytur samoistnych dltSZpasterzy ,
którzy mają być przen;esieni w stan deficyent6w, nale!y
przedew5z)'stkielll utyć nadwyźki dochodu z prcbel)dy
przy k~6rej pelnili obowiązki w czasie ich przen iesienia
w stil n spoczynku.
co do dochodu z prebendy nie lila zezn.1nia
sprawdzonego po myśli 11stawy z d ni a 19. września
1898 nr. 176 dz. u. p., natenczas ubiegaj,!cy się o przenie:.ienie w stan spoczynl:u powinien wraz ze. swoją
prośbą do politycznej Władzy krajowej za po~redn i ctwe1l1
Konsystorza o tymczasowe zapewnienie przemeslenia
go w SiM deficycnf6w. podliĆ zeznan ie sporządzone
w mysi postallowiell tejźe ustawy celem sprawdze nia ,
czy istnieje ink'l rozporządzal n a nadwyżka dochodl1
z probos twa na ca lkowite lub częściowe pokrycie emerytury, a do sprostowania lego zeznania na l eży odpowiednio zastosować powyżej wzmiAnkowane przepi"y .
J eśli
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Duchownym

speł niającym obowiązki

duszpasterskie
znajdującym się już w sia nie deficyent6w należy eme·
rylurę Ilzupelnic po zarządzeniu z urzędu sprawdzenia
czasu ich 31użby po myśli § 13. alin. l. i 2. i wzoru

II. ustawy, zarazem

należy

nowe emerytury

\\"yplacać

z fundu szu religijnego od I. paidziernikn 1898 po zamknięciu plac dotychczasowych z zatrzymaniem w5zelkich
świadczeli, uiszczanych samoistnym duszpasterzom z
dochodów parafialnych na rachu nek tych emerytur.

§ 17.
Jeż eli

na zasadzie postanowieri ustawy z dnia 19.
września 1898 nr. 176 dz. tJ. p. podniesiono roszczenia
do dolneyi na rzecz urzędu dU$zpasterskiego. wcielonego
d o jakiej korporacyi , powinien przelożony korporacyi
lub posiadacz prebendy udowodnić staly brak środków
tej korporacyi lub prebendy do wypłacania odpowied·
niego stanowi dochodu minima lnego nit rzecz duchowieństwa,
któremu poruczono sprawowanie s lutby
duszpaster.skiej.
W tym celu należy zeznać wszystkie rzeczywiste
dochody korporacyi lub prebendy, jak niemniej ciążące
nA nich konieczne wydatki rzeczywiste, w t<:tbelar)'cznem
zestawieniu za przeciąg uplynionych trzech lat ostatnich.
Ponadto co do spol eczności zakonnych należy wykazać
ilość osób lejte w tymże czasie.

§ 18.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie równoz ustawą z dnia 19. września 1898 l. 17.6 d7,
u. p., a z tą ch wilą uchyla się rozporząd zen i e minis teryalne z dnia 20. stycznia 1898 l. 7 dz. u. p.
c ze ś nie
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Formularz A ••)
Dyecetya .. .

Powiat polityczny

Dxiekanat .. .

Okręg

podatkowy

Zeznanie
z urzę dem dusz pasterza
celem uzupełnienia kongruy
z funduszu religijnego w m y~ 1 ustawy z dnia 19. wrzdnia 1898 I. 176 dz. u. p.
dochod6w,

połączon yc h

w ............................................:.... ,

Stan z dnia ._._. ___.__ ... ___ .. ____ _

z. .

.za łączn ik ami.

*) Do § S. reskryptu wyk., podanego pod Ił .

•

Dochody.

~ i1oś~

'I,

Dochód z czyn·
sz6w prebendal-

• 100

nych

2

3

~/I

'/,

kW0l3

Przedmiot

Dochód z grunt.
kości e lnych in
partem congruae

60

Czynsz z wynajętych

budynków

40

Dochód z uloko-

Uwa~.

ad I) wedlug podatkowego lIrkusza
posiadania
z dnia
I.
ad 2) według podatkowego arkusza posiad1!nia z
l.
dnia

ad 3) wedlugcertyfiklltu p,· da tk. z
dOkl. . I.
ad 4) w e dl u~ wykazu z dn ia
I.

wanych kapita-

lów:
a) w funduszach

publicznych
b) II o'$6b prywatnych

180 ,
ad 5) według ,10twierdzenia podatkowego z dnia

Dochód z prnw
utylkowania
przedsiębiorstw

L

przemys ł owych

i z dotacyi stałych w

naturze

I.

75 60

40

wzg.

kontraktu dzierUlwy z dnia
i ce rtyiikahl cen
targowych z dnill

-,

••

~

Nr.
llllncz.

-.-c,

c

Kwota

l'rz"'d'!!iot

ilogć

z

'I,

6

"

\1)''-

!',~a-

Iych rent i dolacyi w,pieniąuwch
; warlośd pic-

, t.

'/1

, ,
•
I

IDoch\5d
wyżek

ad

z !lt!Uz llliej:;co-

1°/1 Opla1y

II

50

llOścielnc

I

,
Sum,a dochodów

IT1Y~lle~
,

d(jia

i

I ~)

.

i

\\"

I

...... 1. ...........

kościcln..::go

8

7)

gkryptu'

wego lTI lliąlku

at! 8)' zala~;:a ~fe
wykaz, p·otwier:
dzony przez (.l;.:iekanaf w myśl §.J .
I. lit. i, reskryptil
min. z dllia I li.

listopada 1898 I.
20S dz. u. p..
·wzgl. ostatnie
sprawdzone

.-

znanie

z

,

I

I

ad 6) wed.hfg
kaw z dllla _... _.~... _

IXO

niętnej

7

I'.

1(.

DochóJ

Uwaga

,•

".

dnia. __

,.
~

~

W y datkI.
N"
nll!O:.

z

"

ilosć

I

\, '/s

Kwota

Przedmiot

we
Podatki krajowe
powiatowe i

h,
ad I) według
I
21 134 ksiąg podatkocertyfikatu
• wyeh,
podatkowego z
dnia ............ i oaka-

gminne

28 26 zu

Podatki pa)\s\wo·

z

10 15

tytości owy

'I.

płatniczego

dnia ............ nr. rej.

Ekwiwalent oale-

2

Uw a la

- I(,-

Wydatki biuro'we
n. prowadzenie
mc:rryk

I

ad 2) według wykalu z dnia
2 I 50 liczba parafian

,

wynosi ,.....

;

3

Wydatki na pro-

wAdzenie urzrdu

150

dziekańskiego

4

'I.

1-

'Ryczaltowa oplata kościeln a

ad 4) według aktu erekcyinego

""

proho.5twa z dnia

rzecz pro boszcza

w .................

10

-

"

43

Nr.

:o"• zal ę'z .

"

z

5

Przedmiot

il o ść

'I,

kwota

K.

h.

Utrzymanie k s i ędza pomocn i-

czego

UlI'Afll
ad S) wedl ug li·
stu fundacyjnego

284 80 (lub stosow nie do
aktu systemizacy i
~za l w i erdzon ego

,

I

pro to ko lu ko misyjnego z dnia
............. wzgl. na
podstawie zeznania ks i ęd za pomoc niczego (§ 3.
u s tęp

6

'I,

.
Pensya poprzedOlka w sumie

50

-

4l ,

ad 6) w

myśl

,

7

8

Ciy nsz dzieriawU l grunta ko~cie lne in partem
congruae

ad 7)

nr
'I,

,

zobacz)'c!
5. do

za l ącznik

10

-

pozycyi 4. wy·
datków.

ad 8) wedlug re-

Wynagrodzenie
odpraw ianie
mszy fLl nduszu re-

skry ptu .....

'"

Iigi jnego

r e-

skryptu
_ z d.
.•.•...1 . .•....

36

-

, dn

..•.. 1. •••...

,

•

Nr.

7'

""

ltn!ąo;z.

Q'

,.

i lo~ć

9

'I,

I(wota

Przedl'lliot

K.

h.

Wydatki nadzwyc%lłine na tabetpieLZcni~

pot rze-

-

-,-I-

_1----czysty

wynoszą

d>Jch\itl

-

wynosi

1-

n skoro kon~rua

-

wyno~i

niellobó,

I
I

nnuw.)

I

s lemi1.owano posad ę k sięd za

mocniczego.

.
N.

zaląc zni -

ka 6. do pozycyi
5. \\:Ydatk6w sy-

,

I

pr{'\boszcz .

•

--

Wedlu)!

-

wynosi ,

N.

w edł ug certyfikalu starostwa w
z dnia
(wzg!.
protoko ł u dochodzeń z dnia
).
o,,

30

by wody
SUllla \\ yda lk6,v
Skoro docho"';y

Uwa ga

po-
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Formularz B.')
Dyecezyll ..

Powia t f olityczny

Dziekanat ..

Okręg

podat kowy

Zeznanie
dochodów,

p .> lączo u ych

go w

L

urz,::tI~ 1Il

karlana l'olll orn k 7l\I

c~k,TI

olenia kongruy z hlmlusw ldj;.:-iinl·~o w
z dnia 19. wrześni:! 1I~"g L 1711 lIL. u, 1'.

flIj.ś!

UZU pt+

tl'fa .... y

Stan z dnia

11'0)

•

Do § 3. reskryptu wyk., podanego pod IJ.

.

Dochód.
N, .

.~

z.14(1·

z

"

ilo!l:C'

I

'I,

~

2

t. l ' t

Przedmiot

Kwota

UWAga

--

K. Ih.

Odsetki od kapilalu fundacyjnego

•

Od proboszcza

55
289

-

ad I) wed ług wykalu z dn.
.

50 ad 2) według listu
fundacyjnego, lub
protokołu

z d .......
zatwierdzonego

stoso wni e do aktu

fundacyjnego i t.
d., (ewentual nie)
orygina ł

Suma dochodów

---

do łą -

czony do zeznania proboszcza

•

.

~

:o

Wydatki.
Nr.
tal4u.

KwotA

Przedmiot

c

7- i1o~C:

I

Uwa,.

1(. Ih.

..

-

-

-

Suma wydatków

Skoro dochody
wynoszą

przeto czysty dochód wynosi

a

w porównaniu

z

koogruą

bór

I--

---- -

-

-

-

--=-I
- :-~

niedo-

(nad wytka) .
wynosI

N. N.
koo perator.
Widziałem i od nolfnie do pozycyi 2. dochodów potwierdzam.

N. N.

proboszcz.
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IV.
Rozporządzenie
Ministra wyzna"] i oświaty. tudzież IlUn.
skurbtt z d nia 8. grudnia 1885 nI". 170 dz. u. p.

w przedmiocie ustanowienia
za p,'owadze nie metrykI)

w y sokości

kwoty

jaką należy uW7,gl~ ..

dni:1Ć tyt:Jłem wyda tku kUł1celaryjn ego dusz ..
p asterzy w zeznaniach • ..skł adanych w "~yś l
ustawy z dnia 19. kwietnia 18~S n r. 47 dz, U. p .

,

Uzupelniająo cll.::~ciowo pósta llowi~ni':l

~

3.. II.,

IH. b rozpo rzą dzenia wykotHl\\Czego i 2. lipcu 1885.
nr. 99 dz. u. p. do ustawy z dnia 19. k\\·ie1nia ISS5.
nr. 47. dz. u. p. o tymczajowt:nl polepszeniu uposaie~
nin duchowielhitwa kaloli kiego, po!:.lana\\ ia sil(. (O
następ uj e:

WydlIlki ka ncela ryjnę .l, tytułu prowadzel,Jid metryk
w iych wypad kadi, gdzie się
nie pokrywa z nllłjl!lku

'!tfl

kośddnego, należy policzać

w zewaniach o dochodach
miejscowych duchowieńsh\'a . dllsz p <\S~ersk iego w my~ 1
§ 3. (ust. 2., b) tlslawy z dni"l 19r kwietnia 1885J11·. 47. dz. u.
p. wedlug ilo.ś'ci~) parafian, a mianO\dde do 1000 dusz
za każde 100 dusz l '·Ci przy il o ści wię ~ szej nii:
1000 dusz za pierwsz'ych 1000 dusz \O 1(., za każde
dalsze 500 dusz ponad tę ilo.ś'ć po 3 1\. jednak ty lko

do kwoty najwyżej 200, K., przyczem nie mot~8 bra~
w rachubę ilo~ci dusz poni;t.ej 100, wzgl ędn i e 500.

I) W sprawie należytego prowadzenia ksiąg metrykalnych zastal wydaMy dek. kane. nadw. z d nia 27.
kwietnia ł 812 do gal. Guoernium, którym między innem j
nakazano, w razie potneby, chrzcić z wody i chrzty
takie oraz daty urodzenia dzieci wpisywać do k sięgi metrykalnej (str.179. zbioru Winiwarlera, a str. 197.-203.
zbioru Scheindleina).
Wzgl ędem wpisywania do ksiąg metrykal nych
sprawdzonych nazwisk rodziców przy dzieciach ~llIb n ych
II niewpisywl1llia nazwiska ojca przy dzieciach, zrodzonych poza związk i em małżeńskim, wyd aną zosta ła instrukcya dekretem kane. nadw. z dni<t 21. patdziernika
1813. (SI r. 18 1. zbioru Winiwarlera, a SIr. 195. zbioru
Schcindleina).
Wreszcie dekretem kane. nad w. z dnia 13. styez.
nin J8 J 4 (zbiór usl. sąd. t. I I 85 ,str. 304. a str. 203 zbioru
SeheindJeinn) nawet postanowiono , te nie należy doc ho·
dzić prawdziwego nazwiska matki, jeżel i ta poda dziecko
jako urodzone p,?zn. związkiem małżeń ski m, aby nie·
szczę~liwym osobom, które poza zw i ązkiem ma l żeńsk i m
zostały matkami, nie wydzierać tajemnicy ich prawdziwego nazwiska. Polecono zarazem wszystkim prowadzącym k sięgi metrykalne, by ZAniechali d OJ:hod ze ń w
kierunku sprawdzenia nazwiska matki, podane przez n i ą
nazwisko wpisywali bezwarunkowo do k sięgi z dodatki em
.,rzekomo" (.llngl!blich) i aby sprawdzenia nazwiska tego
dochodzili tylko na wyrainy wniosek lImtki dziecka. J eś [ iby
natomiast przy dziecku, podanem za nieślubne, mialo
być wpisane nazwisko ojca, wtedy na l eży je ~ci~le spra·
wdz i ć w my~l zacytowanej powyżej instru kcy i.
Ten ostalni wypadek może się zdarzać szczególn ie
w razie uprawnienia dziecka przez następne ma l żeńs t wo
(Iegitimatió pe r subsequens matrimonium) (dek. nadw.
z dni,! 18. lipca 1834 I. 3075,27. czerwca 1835 J. [6406
(sir. 272 zbioru Dra Wessely'ego) reskr. min. 1. dnia
18. paidziernikn 185 l l. 3015, 12. wrzc~nia 1868 l.
U'lawą

kongrullina

•
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364,9, 7. wrzcsnin 1884 I. 12 350, reskr. min. s prawiedl.
z dni a 22. kwietnia 1892 l. 6450 , ~ 161. ust. eyw.
i art. XVI. IIstaw'Y z dnia I. sierpn ia 18951. 110 dz. u. p.
Wog61e prowlIdzenie metryk zarządzono patentem
z dnin 2. lutego 1784 l. 6558 (I. 6 10, s tr. 262. zbioru
ust. sąd (Dra Wessely'ego), a mian owicie ~ l. postanawia:
Katdy proboszcz obowiązany' jest prowndzi ć w swoim
okręgu trzy odręb ne księgi: K,sięgę ś lu bów, k sięgę do

wpisu urod zonych

j ksj ęg~

do wpisu zmurlych,

Co do dzieci uprawn ionyc h przez n<lslępne maltells two dek. kane. nadw. z dnia 2-7. kwie tnia IS20 J. 11776
(str. 273. zbioru liSI. sąd. Wessely'ego) postana wia, te
metryka ś l ubu z mdrykl! chr:ttu stw i erdzają uprawnienie
dziecka, ale dla unikni ęci a niedogod ności moż na wystawiać
tylko pO~lViad czen i e c hrzll1 (Ta uh:e ugniss) (IIie metrykę
chrztu , kt6 ra mu si być zgodną z ks ięgi! urodzonych). a
w tem~ e uwid ocz ni ć datę urodzenia dlłtycZI!Cego dziecka
bez uwagi, czy bylo urodzone jako ~ Iub nt! lu b n ieślubne.
Natomias t dzieci zradlOne w czasi e istnienia zwi,,7.kll malżeńskiego nie mogą być wpisywane w księdze
metryk urodzonych, jnko n ieś lubn c. a to tak długo, dop6ki istnieje związek mn l teńsk l , czyli, jak dlugo związek
rna l żeński nie zasianie rozwiązany, a nawet dzieci zrodzone w dziesiąty m jeszcze miesiącu po zgonie mę1.a
lub po roz wiązaniu maiżelisIwa mają być znpisywane,
jako ślubne (§ 137 .. 138. US I. cyw.). c h oćby matka
dziecka twi erdzila, że dziecię należ y uważać za nieś lubne.
jako splodzoll e z osobą trzecią np. podczas nieobecności
ma ł żonka. zamieszk ującego od dlul!szego czasu za grani cą kraju lub w czas ie odrębnego mieszkania maltonki ,
ewentualnie z osobą trzecią. Przeciw dziecku wpisane mu
za ~ [ubne, któremu jednak brakuje waru nków ~ I ubnego
pochodzenin , mol!e wyst ąpi ć Iylko rzekomo ~ Iu b n y ojciec
lu b jego spadkobi ercy do trzech m i esięcy po otrzymaniu
wiadomo~ci o urodzeniu dzi ec i ęciJ:1 (~S 156- 159 us t. cyw.)
MaH e ń s two uważa się za rozwiązan e prawnie tylk o
w razie zgonu 111<1l żonka (~ l J I. ust. cyw.), w razie
uznania małżonkII za zmarłego na zasadzi e ~\} 24 i 112
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ust. eyw. i ustawy zl,dnia 16. lutego \8831. 20dz. u. p. ,
a wres7.de w razie uniewatnienia malźcris twa (§ 120
ust. cyw.) lub rozwodu (§ 133. ust. cyw.) (u Izraelitów).
~)

Il ość

parafian, celem oznaczenia

wysokości

opIaty 7.a prowadzenie urzędu metrykalnego, oblicza si ę
wedł ug liczby z ostatniego urzędowego powszechnego
spisu ludności (i} 4. ustawy z dnia 31. grudnia 1894
L 7 z 1895 r. dz. u. p.), który zeslawila c. k. centralna
komisya statystyczna w Wiedniu a zatem ni e pod łu g dal
statystycznych o ruchu l udności, które duszp<lsterze
przedkł adają pe ryodycznie c. k. wladzo m pol itycznym .

•
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v.
Rozporządzenie
Ministra wy z n a ń j o ś wi a ty o ,'az nin istra
skarbu z dnia ' 9. czerwca ,886. nr. t07. d. u. p .
którym ustanawia się kwotę , jaką na l eź)' uwzględniać
ty tu łem wydatku za sprawowanie urzędu dziekań s kiego
(wikaryatu powiatowego) w zeznaniach uprawnionego
do poboru lI111pel niell in kongru )', duchowieństwa duszpasterski ego z dochodów miejscowych s kł ada n ych w myśl
ustawy z dnia 19. kwietnia 1885. nr. 47 dz. u. p. I)
Uzupeł niając prz episy ~ 3. II. lit. b) rozporządzeni"

wykonawczego z dnia 2. lipca 1885. nr. 99. d... u. p.
do ustawy z dn ia 19. kwietnia 18SS nr. 47 dz. u. p.
o tymczasowem polepszeniu uposażenia duchowieństwa
katolickiego, l1stnnawia się kwotę wyd atków dziekallskich
(w ikaryatu powiatowego), które naJe:!)' u względni ć jako
wydatek w zez l1an inch przedkładanych w myśl t~ii c
ustawy niezllle.tnie od zbadnnin, czy dotyczącym proboszczom sprawującym urząd dziekański (wikary<lt powiatowy), naleźy się wog61e w m yś l wymienionej usiaw y
uzupeJnienie kongrlly z funduszu religijnego, wzgrędni~
jej uposaźenia pllńs!wowego w spos6b następujący:
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(X II!.) W Gall cy!.
A)Wokręgu rzymsko-katolickiej archidyecezyi lwowsk i ej:
1. w dziekanatach: brzeiańskim, konkolnickim. doli·
nillńskim, stryjskim, slanislawowskim, tarnopolskim, trembowelskim, czorlkowskim i jaziowieckim ustanawia się
kwotę 280 koron;
2. w dziekanatach: lwowskim zamiejscowym, gr6deckim, szczerzeckim, belzkim. luhaczowskirn, żół kiewskim,
brodzkim, buskim, gliniańskim, z/oezowskim, świrs k im,
buczackim, horodeliskim i kolomyjskim kwotę 240 kor.
3. w dziekanacie lwowskim miejskim kwot ę 80 kor.

Bl W rzyms k o-katolickiej dyecezyi
przemyskiej:
1. w dziekanatach: biec kim, dobromilskim, letajskim,
drohobyckirn, rzeszowskim i samhorskim ustanawia się
kwotę 280 koron;
2. w dziekanatach: brzosteckim, dynowskim. gł ogowskim,
jasielskim, jaworowskim, lis kim, miechocińskim, moS:dskim, przeworskim , rudnickim, r:ymanowskim, sanockim,
strzytowskirn i źmigrodzkim kwotę 240 koron;
3. we wszystkich innych dziekanatnch kwotę 200 1(.

C) W okręgu rzymsko - katolickiej dyecezyi tarnowskiej:
I. W dziekanatach: bobowskim, nowosądeckim i tym barskim ustanawia się kwotę 280 K.;
2. w dziekanatach: mieleckim, pilzneńskim, radomyskim,
tuchowskim, ląckim , bocheńskim, brzeskim, i wojnickim
kwotę 240 1(.;
3. we wszystkich innych dziekanatach kwotę 200 K..
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D)

W

rzym s ko-katolicki ej

kra ko ws ki ej :
!. W dziekanatach
skaw i ńskim,

dyecezyi

oświęcimskim ,

wadowiekim, bialskim ,
źywieckim i 110WO280 koron;

nowog6rski m, wi elickim,

tarskim ustanawia

s ię kw otę

2. w dziekanatach: bolcchowskim, czernichowskim, makowskim , m yś l eniekim, i niepoł omickim kw otę 240 koron ;

tę

3. IV dziekanacie lanckorońsk i m kwotę 200 1\,.
4. w dwóch dziekanatach krakowskich miejskich kw o80 K.
E) \V okręgu grecko -ka tolickiej archi-

dye cezy i l wowskiej:
1.

IV

dziekanatach: b rzeżlIIiskim, bobreckim, bolechow-

s kim , brodzkim, buskim, gr6deckim, źurawień skim, zalozieckim, zbaraskim, zborowskim, zloczowski m, kaluskim ,
narajowskim , oleskim, p e rechi ń skim , podhajeckim, rohatyllskim i skalacki m ustanawia się kwotę 280 K.
2. w ' dziekanatach: lwowskim zamiejscowym, szcze~
rzeckim , chodorowskim , slryjskim , tarnopolskim i rozdolskim kwot ę 240 K.;
3. IV dziekanacie lwowskim miejskim k wotę 80 K.
P) \V grecko-katolickiej dyecezyi przemyski e j:
l. IV dziekanatach: przemyskim, baligrodzkim, wysowskim , drohobyckim , zalwarnickim, mokszańskim, mu~
sz yńsk im, sanockim , samborsk im, jaworowskim, jaro~
sławskim i w Ja śli s kach ustanawia s i ę kwotę 280 K.
2. IV dzi ekanatach: birCliu\skim, bieckim, dob romilskim,
dukielskim, tu k oly ń skim, ka1iczudzkim, komarnicńskim,
)iskim , lubaczowski m, mościskirn, potylickirn, pruchnickirn
s l a ro~samborskirn i ustrzyc kim kwotę 240 K.;
3. we wszystkich innych dziekanatach kwotę 200 K..

ss
G) W:grecko-katolickiej dyecezyi stunislawwowskiej:
l. w dziekanatach: bohorodczańskim, buczackim, husiatyńskim, żukowskim,

zaleszczyckim, kolomyjskim, koskudrynieckim, nadw6rnialjskim, pistyńskim,
skalackim, tIumackim, uśdeskim i czortkowskim kwotę

sowskim,

280 K.
2. w innych dziekanatach kwotę 24 0 1(.

H) W

okręgu

orm. - katolickiej archidye-

cezyi lwowskiej:
w
się

dziekanatach w Stanislawowie i K.utac h ustanawia
kwotę 200 1(.

l) Do § 7. b) ust. kongrualnej z dnia 19.
1898. nr. 176. dz. u. p.

wrześnizt
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VI.
Ustawa
z dnia 19. lut e go ' 902 nr.48 d z. u. p. (og ło szo 
na 15. m a rca 1902 . w XIX. cz ęsci dz. u. p .)
któ rą

wydaje s i ę przepisy o emerytu rach katolickich duszpasterzy przy z ak ł ad ach powszechn ie u ży tecz n ych, Iudzi eż urz ęd n i ków duchow nych przy katolickich ordynatyatach, konsystorzach i seminaryach bisk upich .

§. 1.

Katoliccy duszpaster ze przy

z a kł ad ac h powszechni e

utytecznych, a utrzymywanych przez państwo, kraj, powiat, g min ę lub z funduszu publicznego, tudzież urzędnicy
duchowni przy ka tol ickich ordynarY"ltach, konsystorzach
i sem inaryach bisk upich maią prawo do emerytu ry
z f unduszu religijn ego, wzgl ęd ni e z jego uposażenia rzą

dowego.
To uprawnieni e istnieje tylko wtedy, jeżeli
sobie prawo jest uzdolniony do osiągnięcia
u rzędów k ośc i eln yc h (§ 2. us tawy z d ni a 7. maja
1874 l. SO dz. \l. p.! )
b) jeż e li minister w yz na ń po porozumieniu się z biskupem
dyecezyal nym uzna wy m i nie jego posadę jako s)'ste~

a)

ros z cz ący

mi z owanł!

dla celów niniejszej ustawy.

ś;
c) je:teli ustanowiony duchowny ustępuje z llrzędu z powodu niezawinionej niezdo l ności do peł ni enia s łu żby,
d) dopóki nie otrzyma jakiej innej pł atnej posady kościelnej, lub nie dosła n ie innego zaopat rzenia z fun duszu publicznego [ub też ze skarbu państwa.

l) § 2. ustawy z dnia 7. maja 1874 l. SO dz. u. p.
opiewa:
Przy obsadzeniu
ze strony

pań stwa

a) obywatelstwa

ur1.ęd6w kościel n ych

wymaga

lub probostw

się:

państwowego

b) nienagann ego sprawowania
ralnym i politycznym;

austryackiego;
się

pod

wzgl ędem

mo-

e) takich szczegó ł owych dowodów uzdo lnienia, jakie według ustaw pllli slwowych ze wzgl ędu na poszczególne
urz ędy koście l ne lub probostwa są przepisane.
Takich samych uzdolni e ń wym aga się od tych duchownych, których się przeznacza do zastępstwa lub
tymczasowego kierowania tym i urzędami lub do pomocy przy nich.

§. 2.
J eżeli do urzędu prz ywiąwną jest emerytura, lub
te;!: przy obsadzeniu go wpewn iono ją kontraktowo, lo
.ra l eży ją bez wzg l ędu na to, z jakiego źródła pochodzi,
policzyć na emeryturę, przypadającą wed ług postanowien niniejszej ustawy.

Wyminr

§. 3.

emerytury:
a) dla duszpaste rzy, którzy piastują j edyną lub pierwszą
posadę duszpasterską przy jednym z wymie nionych zakła dów , i dla wzmiankowanych urzędni k ów duchownych
(§ I.) - stosow nie do il ości lat ich służby - r6wna jest
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emeryturze, przyznanej według wykazu II. do ustawy
z dnia 19. września 1898. nr. 176. dz. u. p. samoistnemu
dus zpasterzowi w o kręgu parafialnym , w kt6rym piastowali swoję oSia!nią posadę;
b) inni duszpasterze tego rodzaju mają prawo do
emerytury, przysługującej
kapłanom
pomocniczym
w miejscu ich ostatniej posady.
Z powod6w zas ługujących na uwzględnienie może
Minister wyznań zezwolić wyjąt kowo na wyznaczenie
wyż szej emerytury, a mianowicie deficyenlom pierwszej
kategoryi (lit. a) najwyżej do kwoty 1600 K.., a deHcyeotom drugiego rodzaju (l it. b) najwyżej do 800 K' t
jakotet może duszpasterzy drugiego rodzaju (lit. b)
zr6wna ć z duszpasterzami pierwszego rodzaju (lit. a).

§. 4.
Przy obliczaniu czasu s luzby, celem ustalenia emerytury, należącej się według niniejszej ustawy, łala odbyte
w powszechnem duszpasterstwie albo w jakiej innej slu:tbie
kościelnej stawia się na równi z latarni, spędzonemi
przy jednem z wymienionych szczegółowych zaj~ć.

§ 5
Wykonanie niniejszej ustawyl) pMucza się mojemu
ministrowi wyznań i oświaty w porozumieniu z innymi
moimi w łaściwymi ministrami.
l) § 7. ust. z dnia 24. lutego 190 7 I. 55 dz. u. p.
opiewa:
Pod wyższe nie placy. przysługując e profesorom rz.katolickim i grecko-katolickim teologicznych zakladów
naukowych dyecezyatnych i cł! ntralnych, jakoteż greckooryentalnego teologicznego zakładu naukowego w Zadarze
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stosownie do czasu trwan ia ich nauczycielskiej dzialalno~ci,

wynosi po

upływie pierwszego i drugiego pręc l o
zaś po upł yw i e każd ego z trzech

lecia po 500 koron,
dalszych

pi ęcioleci

po 800 koron.

VII.

R.eskrypt
Ministra wyznań i oświaty z dnia 2. ma r ca
1902 nr. 54 dz. u. p. w przedmiocie wykonania
ustawy z dnia 19. lute go 1902 nr. 48 dz. u. p.
o emeryturach ka t olickich duszpasterzy przy
zakładach powszechnie uż y t e cznych , tudzież
urz<:dników duchownych,przy k at o lickich or.
dynaryatach, konsystoryach i seminarya ch

biskupich.
§. l.
Politycznej w ładz)' krajowej przedkłada się wnioski
o uznanie za syslemizowane w m yś l usta wy z dnia 19.
lutego 1902. nr. 48 dz. u. p. posad duszpaste rzy przy
z akłada ch powszech nie użytecznych, utrzymywanych przez
kraj, powiat, gminę albo fUJldacyę nie pozos t ającą pod
z arząd em pa ńst w o wy m .

§. 2.
Przytem za łączając dotyczące dokulIlenia
dowe na l eży w y kazać:
a) n a zwę posady;
b) sposób j ej obsadzenia;

j ś rodki

dowo-

•
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c) rodzaj i zakres uprawnień urz.ędowych tajn\U.
jącego ją;

dl sumę pobo rów tl ktywalnych zajmu jącego ją;
e) dotychczasowe jego Z1Iopatrzcnie na wypadek
niezdolności do służby;
f) okoliczności miarodajne co d o t e g o, c z y
posiadaczowi posady należy wyz n aczyć emery·
tu rę samoistnego duszpasterza lub lei emery·
turę kapłana pomocniczego l§ 3. lit. a ), wzg!.
lit. b) ustawy

1-

li 3.
Polityczna władza krajowa zarządz i wszy i przeprowadziwszy IV mzie potrzeby dochodzeniól, celem wyjaś ni e nia Sianu faktycznego i prawnego, poro zumiewa się
z w ła ściwym biskupem dyccezyalnyrn

IV

sprawie wniosku.

§ 4
Po nadeslani u zdania ordynaryatu biskupiego polityczna Władza krajowa prześ l e wn iosek wraz ze 5WOjem, odpowiednio umo lywowancm, objawiollcm zdaniem,
Ministrowi wyznań i o~wiaty , któ ry po ocenieniu wszelkich roztrzygających oko l iczności orzeknie syo;temizacyę
do tyczącej (}osady lub tei odmówi jej.
~

5.

Syslemizowanie posad duszpasterzy przy zak ł adach
powszechnie użytecznych, utrzymywanych kosz lem pań.
s iwa lub fundusZlI publicznego pozostającego pod Zllrząd em państwowym, mote na SIi!p ić na podstawie naradzeni'l się wszystkich Ministerstw inte resowanych po

•

•
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pop rzedniem zasiągnięciu
dyecezyalnego.

zdania

właS'ciwego

biskupa

§ 6.
Wniosek o uznanie posad urzędników duchownych
przy katolickich ordynaryatach, konsystorzach i przy
seminaryach biskupich za syslemizow8nc po myśli 0111<1-

wianej us tawy , powinien bisk up dyecezyalny przed ł oiyć
politycznej Wł adzy krajowej. Co do wniesienia i dalszego
załatwienia wniosku nnlety analogicznie za s to so wa ć postanow ienia §§. 2.- 4. niniejszego rozporządzenia.

§. i.
Pos iadacze posad , uznan ych IV myśl powytszych
postanowiel1 za systemizowane m ają wnosić swoje
prośby o przyznanie im emerytur z regu!)' przed opuSlczenie m stanowiska za pośrednictwem K,ons)'storza
bisku piego do politycznej Władzy krajowej.

§. 8.
Do

a)

zdol no śl!

b)

prośby

nalety załą czyć;
lek:arz:a rządowago s t wie rdz ające niedo pełni e nia s iu tby,

ś wiadectwo

tabelę s lutb ową .

Tę os tatnią naleiy wygotowal! w takiej formie
jaka jes t przy jęt ą w poszczególnych dyecezyach w wypadkacll przejS'cia k sięd za w stan spoczynku z powszechnej s lut by duszpasters ki ej, a oprócz tego prośba powinna zawierać wzmiank ę, czy proszącemu przys ł uguje
prawo do poboru emeryta lnego wliczŁllnego po myś l i
§ 2. ustawy .

•
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Daty podan e IV tabeli służbowej powinien patwier·
dzić Onlyu.1fy.11 bisk upi, li uwagę wym i enioną na końcu
ma nadto potwierdzić kierownik zakładu, w którym
proszący pelni swój urząd.

§. 9.
Pro sbę popartą

przez Ord ynaryat Władza krajoswojcm spmwozdaniem zwlaSlCztl. co do istnienia wymog6w z § I. iiI. (1) lIsIawy,
wa

WrlIZ l

odsyła
się

od powicdni ~'m

Ministerstwu

wyznań j oświaty,

kt6relllU zastrzega

prawo rozstrzygania wszystkich tego rodzaju

pr6śb.

§. 10.
W razie ILwzgl~dnienia prośby, polityczna Władza
krnjowa wystawi proszącemu odpowil:!dni dekret i da od-

powiednie zlecienie właściwej kasie.
\V dekrecie nateży zwrócić uwagę odbiorcy przedewszystkiem na to, że pod zagrożeniem przepisanej \lstawą
kary jest ob()wiązany niezw ł ocznie donies:~ o objęciu
jakiegokolwiek pła tnego urzędu kościelnego lub poboru, kt6ryby należa l o w\iczy~ do emerytury (§ ł lit.
d. ustawy).
Pła cę emerytalną asygnuje się w raiach miesięcz
nych z ,g-6ry, zapadających pierwszego katdego m i esiąca,
a plillnych w dniu drugim m i esiąca z zachowaniem warunk ów i ś rod k6w oSIroiności, wydanych w przedmiocie
poboru plile emerytalnych z kllS rl./!dowych.

VIII.
Rozporząd:>:enie
Ministra wyznań i o ~wiaty, tudzież
Ministra skarbu z dnia 14. styczn ia 1904.
nr. 7. dz. u. p. zaprowadzający zmianę
przepisów §§. 12 . i 15 . rozporządzenia mi ..
ni steryalneg o z dnia 16. listopada 1898.
nr, 205. dz. u. p., o asygnowaniu płac
katolickim d u s z p a s t e r z o m na za ..
sadzie ustą.wy z dnia 19. wrześ nia 1898.
nr. 176. dz. u. p.
§. I.
Samoistnym duszpasterzom, kaplanom pomocni~
czym, i zawiad owcom opróżnionych prebend, uprawnionym do poboru uzupeł nienia uposatenia ( płacy zawiadowcy) w myśl Llstawy z dnia 19. września 1898 l. 176

dz. u. p. z funduszu religijnego, otwiera się tę płacę od
dnia I. marca 1904 poczc1wszy, w miesięcznych raiach
z góry.
, . Nie zmienia -się przepisa nego ustawą terminu rOlpoczęcia s ię i zgaśnięcia prawa do tych plac.
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§. 2.
Od dnia I. marca 1904 począwszy, przekazuje się
do wypłaty tymczasowo uzupełnien i e uposatenill tym
110WO mianowanym samoistnym duszpasterzom i kapła
nom pomocniczym, których poprzednicy pobierali takie
uzu pe łnieni e, w takiej samej kwocie i to z urzędu bezpośrednio po nadejściu dotyczącego zawiadomienia ze
strony Konsystorza biskupiego, a to od pierwszego dnia
miesiącn

następującego

po

poruczeniu

urzędu

du-

chownego.
JeteJi urząd poruczono ze skutkiem prawnym od

pierwszego dnia pewnego miesiąca, w takim razie asygnuje się pobory od tego dnia. Przćkllzane w ten sposób
do wypłaty pobory otwiera się miesięcznie z góry .

§. 3.
Po wniesieniu we wlasciwym czasie zeznania
§. 2. rozporządzenia min. z dnia 16. listopada
1898 nr. 205.. dz. u. p., albo po nadesianiu podania
wniesionego w myśl § I . ustępu 3. legat rozporządzenia
Ulrządza się wyrównanie (po trącenie ) m i ędzy przyznanem uzupelnieniem dotacyi dla nowego miejsca sIut bowego z jednej slrony a ewentualnem na poprzedniej
posadz ie pobranem uzupełnieniem up osażenia (płacą
księty pomocniczych), jakotet wyasygnowanem tymczasowo przy objęciu nowej posildy uzupelnieniem uposażenia z drugiej strony, a to stosownie do dnia poruczenia nowej posady w drodz e rozstrzygnienia (§ 7. wzmian kowanego powyżej rozporządz eni a) .
Otwarcie przyznanego deiinitywnie uzupełnienia uposażenia następuje według § I niniejszego rozporządzenia.
w myśl

Ustawa kougrul!.lna

5
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§. 4.
Jeżeli nie wniesiono w przepisanym okresie czasu
zeznania lub prośby o asygnowanie kongruy, w takim
należy wstrzymać

razie

tymczasowo placy, i

da l szą

zarządzić,

wy pl atę asygnowanej

co potrzeba celem zwr6·

cenia wypłaconych już kwo!.
Jeżeliby się

sp o sobnośc i

przy tej

naniu z definitywnie prz)'znanem

lub przy wyr6w-

uzupełnieniem

uposa-

ż enia

okazal zwrot na rzecz funduszu religijnego przenoszący ośmdziesiąt koron, uależy go uiścić w dwunastu

ratach

miesięcznych.

§. 5.
Kapłanom

pomocniczym asygnuje się

uzupełnienie uposażenia

t wyplaca
tam, gdzie dotychczas tak po-

stępowano,

do rąk ich przełoto n ego samoistnego duszpasterza a członkom zgromadzeń duchownych do rąk

przelotonego

społeczności

duchownej, do której

należą.

§. 6.
Jeżeli duszpasterz utraci prawo do poboru dotacyi
w ciągu miesiąca, nie otrzymawszy takiego urzędu
duchownego do którego się stosuj'} postanowienia
ustawy z dn ia 19. września 1898 nr. 176. dz. u. p.,
w takim razie o n sam lub tei jego następca obowiąza
ny jest zwrócić natychmiast kwotę pobraną już za resztę miesiąca tytułem uzupełnienia uposażen i a.

§. 7.
płacę

Zawiadowcom opróżnionych prebend asygnuje s ię
z urzędu, bezpośrednio po nadeslł\niu dotyczące-

67
go zawiadomienia ze strony ordynaryatu biskupiego, a to
od pierwsLego dnia w m i esiącu następującym po us tanowieniu ztlwiadowcą . Jeżel i mianowanie na s tąpi ł o
w dniu pierwszym miesiąca, asygnuje s i ę p ·.~ bory w łaśnie
od tego dnia zacząwszy.
Płacę tę otwiera s i ę miesięcznie z góry.
Zllwiadowcy są obowiązani w ciągu miesiąca
od zamianowania l icząc, donieś ć, czy pragn ą korzystać z przy sług t1jącego im na zasadzie § 15. rozporzą,(lzenia minis teryalnego z dnia 16. listopada 1898
nr. 20S dz. u. p. prawa pobierania placy z dochodów
prebendy. poczem się na tychmiast wstrzymuje wyasygnowaną płacę II ściągu rzeczywiście pobrane kwoty.
Przy rozliczaniu dochoJ6w i wydatków z opr6tnio-

(rachunek inte rk,.larny) naldy p otrąci Ć
na l eżnej placy zawiadowcy kwoty pobrane rzeczy.
wi~cie przez cza:i trwania zastę ps tw a z Iylul u uzupełnie·
nia uposatenia i p:acy uwzględniając dzi e ń zam ianowania

nej
od

prebendy

zawiadowcą·

Zresztą obowiązują nadal pozo:;tale przepisy § 15.
reskryptu min)steryalnego z dnia 16. listopada 1898. nr.
205. dz. u. p.
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IX.
R.ozporzą d zenie
l lill istr:\ 'fyzn Jul i

łlŚ"jllty. hd:r.it'ż

lH nistrA sk:tr·

bu z du i:!. 11. IlI t",2:o Hl05. I 2~ dz. n. II. w przcdm iueLe
wyko lul uia U S I. lł W r .z tl I/in 7. I.IIlIj a 1874 I. 51. dz. 1/. P
() Ilu!l3tk"L' h d o fundn!lz n re ligij nego Ił ll Ilrr.el'i:!g" d,i,,sifci ll lat ot! 1901. ,h, 1910 I',
Wymiar dodatku do funduszu religijnego na przecia,.g dziesięciu lat, a to nil czas od 1901. do 1910.
r., lIalety u s kutecznia ć at do dalszego zarządzen i a
z analogicznem zasłoso wan iem postanowicl\ reskryp tu minisleryalnego z dni.1 21. sierpnia 188 1 lo 112. dz.
u. p. I) W ten spos6b, te w miejsce u!Hępu 2. z ~ 6.
iegoż r eskryplu będzie ogl0520l1y nowy przepis, jako
reskrypt dodatkowy, a to ze względu /la obowiąwjącą
od 1898 r.llową u sta wę o podatku osobistym, a dalej .
t.e w miejsce ustępu 2. z § 2. powolanego reskryptu
Ministerstwu skurbll z dnia 26. lipca I S~O I. 102. dz. li.
p. ma obow iązywać reskrypt Mi niste rstwa skarbu
z dnia 14. lipca 1900 r. 120 dz. u. p. ł), w sp rawie
zeznali majątku, podlegającego opiacie ekwiwalentowej,
na VI. dziesięciolecie , i te wreSzcie w tn)':łl reskry ptu
minisleryalnego z dnia 2 1. czerwca 1892 \. 11 0 dz. u. p.
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:I) nalety w slllwi ać doch6d, pobierany z gruntów lub
tet z ziemioplod6w zar,a l po dalach katastralnych zestawionych dla podatku gruntowego.

Wreszcie we wszystkich owych postanowieniach
powolanego wyżej reskryptu ministeryalnego, w kt6rym
wzię to Ul podstawę slan z dnia I. stycznill 188 1. r.,
ma z natury rzecz)' w jego miejsce o bowią zywać stan
z dnia I. stycznia 1901. r.
') Reskrypt Min. wyznmi i o~wjaty, tudzież Min.
ska rbu z dnia 2 1. sierpn ia 1881 r. J [2 dz. u. p. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 7. maja 18741. 51
dz. u. p., opiewa:

§. 6.
Zmienne dochody należy podawać w zeznaniach
obliczenia na podstawie ostatnich
6 lat. Dochody w naturze należy podawać według cen
targowych miejscowych, lub, gdy tamte nie ma targ6w,
nalely je podawać według cen targowych najbliższego
miejsca targowego, lelącego wewn.l!trz t1wum ilowego okręgu, a je-śli także w okolicy nie IM tlldnego miejscn
targowego, należy je podawać według certyfika tu cen
targowych, wystawionego przez prze lotonego gminy
miejscowej a potwierdzonego przez Starostwo.
(Us tęp drugi zoslal uchylony poprzednim res kryptem).
Z dochod6w, poJegającycJl tylko nn faklycznem
pobieraniu, dopuszczalnem jest potrące nie, nie przenoszące 25% p rzeciętnego dochodu.
według przeciętnego

§. 7.
Czysty doch6d z grunt6w należy ocenić na 5'%
wartolfci piel1io:żnej , przyjętej przy wym iarze na leiytości ekwiwalentowei. przyczem jednak grunt6w pod
budynkami nie oależy wliczać.

10

•

Sko ro wyniki ocenienia, celem wy mie rzen ia nowych
pouatków gru ntowych IV myśl ustawy l dnia 28. marca l BoSO L 34 dz. u. p.,ost,1tecznie zostan ą ustalone, przys łu g u je zo b owiązanym do płacen i a dodatku probostwom
prawo do wnies ienia nowych zeznań z dochodów, pobie ran ych z gru lltó w j ziemiopł odów , IV których to zez naniach można podawać owe dochody według dal kalastralnych, wy pośrodkowanych w cdu wymierzenia podat-

ku gr.unlowego.
T ermin do wnoszenia zema!] dodalkowych zosIani e wyznaczony IV reskrypcie p6iniejszym.
l Resk ryptu tego nie podajemy z powodu zna cznej obszerności regat. Jednakowoż umieszczone IV niniejszym zbiorze rozporządzenia (pod IX. i X.), dot}czą
ce zeznan ia ma j ątku IV przedmioc ie wymiar u dodatku
umoż li w i interesowanym zebrać obowiązujące z tym
w zgl ęd z i e ustawy i reskrypty.
3). R:eskrypt Min. wyznań i oświaty, ludzie! Min .
s karb u z dni a 21 . czerwca 1892 l. 110 dz. u. p. , w przedmi ocie wykonnn ia ustawy z dnia 7. maja 187-' l. 51
dz. u. p., stan l)wiącej t) dodatk u do fund us zu religijnego
na prze ciąg dz i es i ęciu lat, a lo na czas od 189 1. do 1900. r. o pie wa:
Wymiar doda tku do funduszu religijnego na pr zeci ąg dzi esięciu lat , a to na czas od 1891 do 190 0 r.
nalezy u s k utecz ni ać nadal przy nnalogicznem zastosowa niu pos tan o wie ń reskryptu min isterya lnego z dnia 21 .
s ierpnia 188 1 I. 112 dz. II . p., W ten sposób, źe w miejsce u stę pu 2. z ~ 2. powolaJlt!go lamże reskryptu Ministe rs twa s karbu z dnia 26. lipca 1880 l. 102 dz. u. p.,
ma obow iązy w ać reskr y pt Ministerstwa skarbu z dnia
25. maja 1890 l. [O f dz. u. p., o zeznaniu mająt k u podl egającego opiacie ekwiwalentowej, na V. d z i esięco l ecie
(11.\91. - 1900.), i ź e nal eży wstawiać dochód, pobiewny
z grunt6w lub t eż z ziemioplod6w, za raz po dalach
katastra lnych, usta lonych w cel u wymiar u podatk u
gruntowego.
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x.
Ro:!porządzenie
Kierownika Min isterstwa wyznań
oświaty, tudzież Ministra skarbu
z dnia 16.
paźd ziernika H)05 nr. 166. 4z. u. p., mocą którego dodatkowo do reskryptu ministeryalnego
z dnia II. lutego 1905. nr, 1:1. dz. U. p. wydaje
się uzupełniające przepisy w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 1. maja 1874· nr. 51.

dz. u. p., o dodatkllch do funduszu religijnego
przeciąg dziesi~cJu lat, a
to na czas od

na

1901 . do 1')10. r.

W 'razie wymiaru dodatku na rzecz funduszu re-

ligijnego na przeciąg dziesięciu Jar, li to na czas od
190 I. do 1910 L, który zresztą nalety uskuteczniać
według reskryptu ministeryalnego z dnia
11. lutego
1905 lo 22 dz. u. p. z analogicznem zastosowaniem
postanowieli reskryptu minisŁeryalnego z dnia 21. sierpnia 1881 I. 112. dz. 11. p., - nal eży w przyszło~ci
oblicza!! doch6d z przedsiębiorstw przemys ł owych nie
wedlug postanowieJ'i u s tępu 2. z § 6. co dopiero wymienionego reskryptu min., lecz w ten spos6b, że ten
doch6d nal eży przyjąć w dwudziestokrotnej przeciętnej
kwocie rzł\dowych podatków zarobkowych, opłacanych
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za katdą galąt przemysłu , w talach 1898 -

1900 bez

doliczania pobranych dodatków do Iych podatków.
Następnie uzupełnia s i ę postanowienia § 9. res kryptu ministeryalnego z dnia 21. sier pnia 1881 I. 112
dz. u. p. w tym kierunku, te z wydatkami na ubezpie·
czenia, pod.unymi w ustępie 3., naleźy s ta wiać na

równi takte wydatki na ubez pieczenia od wypadków
i w kasie chorych, dętące w m y~1 obowiĄzku ustawowego na osobie obowiązanej do dodalku do funduszu religijnego.

r6wnie.t domagać, pod podanymi w
ustępie 6. § 9. legat reskryptu warunkami. takte policzenia takich wydatków na ubezpieczenie, które się
uskutecznia w tym celu, aby slutbie, z wyiĄ-tkicm zatrudnionej w przedsiębiorstwie przemysławem, ' ) zapewn i ć
zaopatrzenie (emeryturę).

Mai na

się

Natomiast kwoty na ubezpieczenie, przeznaczone
na zaspokojenie tych uprawnieli do odszkodowania,
kt6re ewentualnie mogą spa'ść na obowiąZllnego do
pł acenia dodatku do funduszu religijnego z tytulu odpowiedzialno~ci ustawowej
za wypadki przy przedsię
biorstwach przemysłowych, - tylko w tym wypadku nadaią się do policzenia przy dodatku do funduszu
rel igijnego, gdy obowiązany do płacenia dodlllku r6wn ocze'śnie zrzecze się sam uprawnienia do wstawienia
do rachunku przy dodatku do funduszu religijnego dotyczącej premii z tytułu odszkodowania. Zezwolenie
na polietanie takich sum ubezpieczenia zastrzega się
jednakowoż w każdym poszczególnym wypadku OSt8tecznemu roz s t r zygnięciu Ministerstwa wyznań i 0'wiaty.

•
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Zarazem -

ze względ u

na

przed s ięwziąć

się

mahce obliczenie dochodów w myśl § 4. reskryptu
minisleryalnego z dnia 21. s ierpnia 188 1 l. 112_ dz. u.
p. -

postanawia

się,

te w

dotyc ząc e m

zeznaniu

należy

na przyszłość podawać tak że stan dochodów i wydatków z roku, który poprzedza pocz ątek okresu wy-

miarowego.
I ) Ustawa ta norm uje wymiar dodatku na rzecz
funduszu religijnego na potrzeby wyznania katolick iego.

który

się

wymierza co

dziesięć

lat na ca ly ten okres,

z g6ry t<lk, jak ekwiwalent, a to w wy so kości l/t%.
1 1ft o/n, 3% i t. d. od czystego dochodu z bene fi cyum.
Urządze n ie zewnętrznych s tosunków prawnych kościola

neficyi

I

katolickiego, a to pod
kościel nych,

względe m:

sprawowania

władzy

urzędów

be-

urzędowej

kościelnej; palronatu kościelnego, gmin parafialnych.
praw majątku kościeln ego, nadzoru państwa nad zar z ądem kościelnym unormowano u stawą z dnia 7.

maja 1874. I. 50 . dz. u. p .. znOSząc równocześnie palent z dnia 5. listopada 1855. l, 195. dz. u. p. (zaw ieraj ący konk9rdal).
2) Zobacz: Zygmu ntll I(arasińskiego "N ajnowsze
ustawy przemys łow e" Lwów 1907.

•

XI.
Rozporządzenie
wszystkich Ministerstw z dnia II. lipca
1905. I. 115 dz. u. p. o zmianie dodatków
aktywalnych urzędników państwowych,
państwowego persona łu nauczycielskiego
i funkcyo naryuszy rządowych , należących
do kategoryj służby, tudzież o zmianie

•

,

kongruy
okręgu

z powodu rozszerzenia

ksjęży

gminy

wiedeńskiej.

Urzęd nikom rządowym i personalowi nauczycielskiemu, tudziet funkcyonaryuszom rządowym, nalezącym
do kategoryi slu,tby, którzy swoją siedzibę urzędową
mają w dotychczasowych gm inach lub częściach gmin,
podanych wart. I. , ustęp \. dolnoll.uslryackiej lIsIa w)'
krajowej z dnia 28. grudnia 1904. nr. 1. r. 1905. dz.
u. kro dla Austryi dolnej, z uwagi.te na podstawie
art. XI. t ejże ustawy krajowej z chwilą zatwierdzenia
nowo wybranego naczelnika powiat u dla XXI. powiatu polączen i e tych dotychczasowych gmin przedm iejskich, względnie części gmin z miastem stolecznem i rezydencyinem Wiedniem sInio s ię ju>': prawomocnem, należy wyplacaC', od dnia l , lipca 1905. r. zacząwszy,

,

75
dodatki aktywalnc, unormowano dla Wiednia w do~
datku c) do ustawy z dn ia ' 15. kwietnia 1873 I. 47.
dz. u. p., względnie w § 9. ustawy z dn ia 26. grudnia
1899 I. 255. dz. u. p. J)

Od lego samego czasu zacząwszy
samoistnym duszpasterzom i

nować

należy
księżom

asyg·
po·

mocoiczym (kooperatorom), którzy piastują urzędy we
wzmiankowanych wyżej gminach, względnie czę~ciac h
gmin, przypadającą na Wiedeń według wykazu I. u·
stawy z dnia 19. września 1898 lo 176. dz. u. p. kon·
gruę,

a

t akże

okrąg, należy

pod 1.,
liczyć

Ilstęp 2. tegoż wzoru podany
od linii granicznej nowej gminy

wiedeń~kiej.

I) Te olydv.ie ustawy zmieniono ustawą z 19.
lutego 1907. nr. 34. dz. u. p. wprowadz ającą nOW6
wyll!iary plac i dodatków .'lktywa lnyr.:h dla urzędników

i slug

pa ń ,twowych .

•

XII.
Rozporządzenie
c. k. ministra wyznań j oświaty i ministra skarbu z 6. marca 1907. nr. 63 dz. u.
p. (ogłoszone 9. marca '9°7. w XXXII
części dz. u. p.). którem wydano postanowienia celem przeprowadzenia ustawy
z 24. lutego 1907. nr. 56. dz. u. p., w spra wie podwyższenia najmniejszego dochodu
i

płacy

emerytalnej

katolickich

dusz-

pasterzy.
§. I.
W celu przyznania przewidzianego ustawą z 24 .
lutego 1907. nr. 56. dz. u. p. podwyl!szenia odpowiedniego stanowi najnitszego dochodu duszpasterzy katolickich nalety wnie ść uło tone według przepisu rozporzą
dzenia ministeryalnego z 16. listopada 1898. nr. 205.
dz. u. p. zeznanie dochodów miejscowych, a w razie,
jeteli je jut przedłot o no dla tego samego miejsca slutbowego, lub jeteli ono jest zbędnem po myśli wyrnil;!.
oionego powyżej ro z p o rząd zenia (§ l. ustęp 3.) tylk o
dooiesi\!nie o ukolkzeniu miarodajnego czasu s l użby.
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\V razie nastania uprawnie nia do dalszego podwyt-

szenia,

należy

lo doniesienie

wn i eść

nanowo.

Do zeznania lub doniesienia na leży
dwu wygotowaniach.

do łączyć

ta-

belę s l uibową w

Tę tab e l ę sł użbową
używanych już

moi na

u łoży ć według

wzorów

obecnie przy podan iach o przeniesienie

w stan spoczynku albo wed ł u g wzoru do ł ączonego do
niniejszego rozporządzenia.
W tej tabeli służbowej n.:tlety wykazać cał k ow i te

dotychczasowe zajęcie duszpasterza nlI poszczególnych
zajmowa nych
przez
niego miejscach sł u żbowyc h z
ka lelldarzawem oznaczenie m ich trwania.
Wnoszenie zeznania dochodów mh:j scowych wzg l ęd
nie doniesienia odbywa si,:: za pośred n ictw e m przeloto-

negQ ordynaryatll biskupiego. Na rzecz cz ł o nk ów zgromadzenia duchownego zajętych na wcielonych (inkorporowanych) posadach duszp<ls terskich , mote przelotony
zgromadzenia wn i eść z;:lmias( nich IV tej samej drodze
lo zeznanie! wzg lę dn i e doniesienie. Co do takich siedzib
dl1~zpaslerskjch n ależy takle, ewentunlnie za pomoc,,! wymil!nienia albo przedlotenla wJaściwego zeznania s prostowawczego, wykazać. że jut w czasie obowiązywa n ia
ustawy z 19. września 1898 . nr. 176. dz. u. p., as ygnowano uzupelnienie uposatenia z fundu szu religijn ego
czlonk6m zgromadzen ia zaję t ym w Icj siedz ibie duszpasterskiej.

§ 2.
Ordnaryul bada i potwi crdza pra wd ziwość danych
zawartych w tabeli slutbo wej, i prZesyła ją wraz Z ze-
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znaniem, w z gl ędnie ze zgloszeniem wymicn ionem ' \Ii § !.
politycznej władzy krajowej.
Ta ostatnia w razie potrzeby po ponownem ·przesłuch aniu ordynaryalu biskupiego zarządza dochodzenia
slu.tące d o wyjaśnien i a sianu rzeczy.
Wzg l ędem wydawania j doręcze nia orzeczenia polityczne j władzy krajowej. dalej asygnowania po dwyższo
nych pobor6w, wreszcie odwoływania się od o rzeczenia
politycznej wladzy ~' rajo wej trzeba analogicznie stosować
postanowienia rozpo rządzenia ministeryalnego z 16. listopada 1898. nr. 205. dz. u. p., i rozporządzenia ministeryalnego z 14. stycznia 190·(, nr. 7. dz. u. p.

§. 3.
Polityczna wlitdza krajowa, uw zględniając ustalony
w

13 2. ustawy z 24. lutego 1907 . nr. -5ó dz. u. po, ter-

orzeknie, jaka n':ldwytka roczna należy
się duszpasterzowi z tytu ł u podwyższ enia.
Ma to zastosowanie w szczególności także w wy5. ustawy z 24. lutego
1907 .
mienionych w §
nr. 56. dz . 11. p., latach przejściowych 1907 - 1909.
Na te 3 hlta względnie na część lego czaSII, wchodzą
cą \II rachubę \II szczegółowym wypadku, trzeba wy_
mien i ć p odwyższe nie poboru rycza łt owo, oznaczając
jednak d{'kł a dnie cyirowo podwyższenie należytości przypadające na każdy rok z osobnn z wymienionych lal.
Je1:eli jaki wykonujący duszpi:tsterslwo duchowny
w ciągu lego czasu przejści owego nabędzie prawo do
dalszego podwyższenia, w takim razie naleir dochodzić
tego roszczenia w sposób wymieniony w § 1. niniejszego rozporządzenia za pornOCl! ponownego pisma.
min

płatn ości,
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§. 4.
.leteli w my~l §. 2. rozporządze n ia mi nisteryalnego
z 14. s tycznia 1904. nr. 7. dz. tl. p., pewnemu duchow·
nemu sprawującemu duszpasterstwo asygnuje się z fun·
duszu religijnego na razie płacę pobieraną przez jego
poprzednika, to w razie jeżeli odpowiednio wypeł niona
j.1beJa służbowa jest dołączo na do odnośnego pisma
ordynaryatu albo już znajduje się u politycznej wlRdzy
krajowej, moina mu tymczasowo z funduszu religijnego
wyasygnować takźe rodwy1:szenia należą..:e się slo~ow 
nie do jego zlIjęcia s łużbowego.
\V razie przeniesieli kapłanów pomocniczych w tym
samym charakterze lub na stanowisko zawiadowcy, dopóki
nie podnosi się rOSzczenia do dalszego podwyżs.zenia do chodu minimalnego, wystarczil doniesienie o przen iesieniu
z powolaniem się na ostatnią asygna tę tego podwyższe
nia i na służącą jej za podstawę tabelę sł użbową.
~

5.

Przewidziane usta wą z 24. lutego ' 1907. nr. 56.
dz. u. p. podw yższe ni e nnjrnniejszego odpowiedniego
s Ianowi dochodu nalety pokrywać przedewszystkiern z
pobor6w polączonych stale z urzędem duchownym.
Jeżeli pewna gmina parafialna lub miejscowa albo
ktokolwiek inny obowiązany jest duchownym sprawującym duszpasterstwo dostarczać każdoczesnego ustawowo oznaczonego dochodu minimalnego , to w każdym
wypadku odpowied nio do odnośnych lytul6w zobow ią
zania trzeba zbadać i w miarę potrzeby za pomocą
spowodowania orzeczenia w toku instancyi ustalić,
czy to zobowiązanie zozciągu s ię tukże na podwy.tszenie
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najnitszego odpowiedniego sianowi dochodu wyznaczo·
nego wymienio ną ustawą stosownie do szczegółowego
trwania zajęcia sł użbowego każdego duszpasterza z osobna.
W razie ujemnym należ y powstałe stąd podwyż
szenie poborów WYilsygnować z fuduszu religijnego.

§ 6.
opróżnionych

Zawiadowcy

prebend, o ile co do

nich nie ma zastosowania postanowienie

pu 2.) niniejszego
swoich pra\\' do
wyznaczoną IV

rozporządzenia,

nale1:ących

im

§ t. niniejszego

§u

muszą

4. (ustę
dochodzić

s ię podwyższeń drogą
rozporządz e n ia.

§ 7.
Do podania o przeniesienie w stan spoczynku naw takisam
.
sposób, jak o :· reślono powyżej w § I.
Należy w niej uwidocznić przyzlHlne jm!: podwyż
do ł ączyć tabe l ę służbową spo rządzoną

leiy

szenia, wymieniając ostatnie odnośne z a rzł1dzenie asygnaty ze strony politycznej władzy krajowej. l )
l ) C. k. ministerstwo wyznal'i i ośw i a t y zwracaokólnikiem z 6. marca 1907. I. S20. K. U. M.
uwagę wszystkich politycznych w ładz krajowych na wyjście w dzienn iku ustaw pmlstwa powytszego rozporząd zenia, zarz<!dzilo co następuje;
Poleca się c. k. namies tnictwu przystąpić obecnie
bezzwlocznie do przeprowadzenia lej ustawy idolotyć
wszelkiego motliwego starania w celu szybkiego rozwiklania spraw z tern r o lączonych . Tern większą wagę
muszę do tego przywi<!z) wać, poni ewat jeszcze w loku
rokowali nad omawianą ustilWą postawiono wniosek
y

jąc
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kOl'icowy ( rezol ucyę) , aby rząd do loty! s tarania w kierunku szybkiego zał atwi e n ia podań o uzupeł n ien ie kongruy w spos6b uwzględniający dane stosunki.
Dla umożliwienia odpowied niego czuwania nad
rozwik ł ani e m czynno~k i po ł ączonych z przeprowadzeniem
tej u'< lawy c. k. namiestnictwo poczynając od l . maja
190i. ma prz ed kładać c. k. min isterstwu wyz n ań i 0świaiy co trzy mies i ące wykaz (ei ne Uebersicht) poda ń
wniesionych o polepszen ie poborów odpowiednio do
poslanowiel'i tej ustawy, jakoteż ilości podań zalatw io nych ostatecznie.
Wynikającą z przeprowadzenia tej uSlawy nad ·
wyźkę kosztów należy w ro 'm 1907. zarachować na
karb kredyt6w, które się ma z estawić w "ogólnym zarząd .de kasowym" a to pod tyt u łem: "nadwyżka wydatków wskutek przyzwolonego na rok 1907. pod wyż
szeniit poborów urzędni k ów pi'l.ństwowych, osób s ta nu
nauczycielskiego w sł użbie pmistwa, duszpasterzy i slug
pań stwowych" .
Skutkiem tego rozporządz en ia ministeryaln ego c.
k. namiestnictwo r eskryptcln z 22. marca 1907.1.3 41 9 1.
podało konsystorzom do wiadomości wzór tabeli s l uż 
bowej dołączony do obu przytoczonych powyżej rozpo rządzeli ministeryalnych, a umie!lzczony na s tronicy
nas tępnej.
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Oadaltk do rozport,!dzcnia minislcrst .....
z 6. maTca 1907 nr. 63 dz. u. p.

,

c:

•

~

wyznań

o'wiaty

XIII.
Rozporządzenie
c. k . ministers twa wy z n a ń ł oświaty z 30.
kwietnia ' 901. I. 17 7 2 :J" w ystoso wane do c. k.
na mi estnictwa w e Lwo wie (liczba c. k. namies tnictwa 58 650. 1907.), w sprawie kosztów
za stępstwa duszpasterzy i k a płanów pomoc ..

niczych na czas choroby.
Niejed nokrotnie dawały się sł yszeć publiczn e na-

rzekania z powodu, że zajęci w duszpasterstwie ka pla·
ni pomocniczy w razie zachorowania muszą z w ł asnyc h
~rodk6w

pokrywać

koslta swojego

zastępstwa,

albo

spotY,ka ich odwolanie z posady, skutkiem czego at do
wyzdrowien ia pozbawieni są wszelkiego uposaże n ia.
Te narzekania i wyrażane równocześn ie tyczenia,
aby odnośne stosu nki ur egu lowano w sposób odpowiadający słuszności i sprawied l iwości , daj ą mi powód do
zwrócenia uwagi c. k. namiestnictwa na n As t ępujące 0 koliczn o~ci :
Według §- u 9. ustawy z 7. maja 1874. nr . 50.
dz. u. p. w razie, gdy samoistny ~wiec k i duszpasterz
stanie s i ę niezdolnym do pe łn ienia obowiązków, ma
w łaśc i wa wł adza
państwowa i ko~cieln a powz i ą!! w
porozumieniu postanowienie, czy nale!y u stano w ić zawiadowcę parafii (prowizora lub administratora) albo

kapłana pomocniczego, czy te:!: nalety niczdolnego do
slutby duszpasterza po zrzeczeniu się prebendy przenieś ć w stan spoczynku (stan deficyent6w).
Ten przepis ustawy stósownie do swojego brzmienia ma 7.astósowanie przedewszystkiern do samoistnych
duszpaste rzy, przyczem co do wymiaru poborów dla
-tych dodanych organ6w pomocniczych trzeba się odwoła~ na ustawę z 19. września 1898. nr. 176 dz. tł.
p. (zw łaszcza 3. u stęp §-u 1.), tudzież na § l. ustawy
z 24. lutego 1907. nr. 56. dz. u. p. - Ta jednak okoliczność, te §. 9. ustawy z 7. maja l S74. nadmieni a w
szczeg61ności o samoistnych duszpasterzach, nie wyklucza bynajmniej pieczy w ' wypadkach niezdolności
do slutby kapłanów pomocniczych. Wprawdzie co do
tych ostatnich §. [O. wymienien ionej ustawy pozostawia
w pierwszym rzędzi e zwierzchnikom kościelnym poczynienie we właŚciwym czasie odpowiednich starań. Poniew.aż jednak ta5ama częś~ ustawy stanowi dalej, że
takie zarządzenie wymaga przyzwolenia państwowego,
o il e się liczy na przyczynienie się fundu szu publiczn~go lub znajdującego
się pod zarządem publicznym,
obciążeni e
jakiej
albo jeteli ma nastą pić trw.ale
prebendy, przeto ju ż ta okoliczność zawiera wyra .t~ą
wskazówkę , te takte we wzmiankowa nych wypadkach
odpowiednie staranie l eżało w zamiarze ustawodawstwa
i jest wskazanem. Mote ono być r6tn em w mial'ę okoli cz noŚci. Przedewszystkiem nic nie stoi na przeszkodzie, aby chorego kapłana pomocniczego pozostawiono
na stanowisku a temsamem pozwolono mu dalej pobie~
ra!! jego uposaten ie.
W razie gdyby postaranie się o zastąpienie go
ściągn~o na niego _samego albo na jego przełożonego
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samoistnego duszpasterza osobne wydatki i koszta, kt6rych nie motna pokryć z istniejących w danym wypadku
dochodu z prebendy lub z innych -środków
miejscowych, w ta ki m razie nic nie będzie stało na
przeszkodzie postawieniu wniosku na przekazanie tych
kosztów 1111 fundusz religijny względ nie na udzielenie
zasiłku z tego funduszu. Ewentualnie jeżeli w takim
nadwyżek

razie samoistny duszpasterz,

zad ając

sob ie

więcej

trudu,

załatwia

wszystkie czynności chorego kapłana pomocniczego, .albo jeźeli zna jd ujący się w rnil!jscu kapłan.
uposażony 1. fundusz6w pubHcznych. podejmie się tych
czyn no ści , będzi<! mazna st 6sując
analogicznie § . 12.
ustawy z 19. wrześninI898. nr. 176. dz. u. p., przyznać

OlU t emullt:racyę . Podobną re muneracYę, i to w wyż
szym wymiarze, bę .' zie mutna przyzwo l ić kapłanowi
ustawionemu w innej miejscowo!fci, jeteli s pe ł nia te
cz)'nno!fci dojeżdżając (excurrendo.)
Również motua uczyni~ za d o!fć potrzebom pewnej
si edziby duszpasterskiej , przydając odnośncmu samoistnemu duszpasterzowi na czas choroby k apłana pomocniczl::go ilfnego kapł a na pomocniczego. W razie
gdyby na jego uposll.tenic nie mot na znaldć pokrycia
z nadwyhk dochodu prebendy albo z innych źróde ł
miejscowych, nic nie będzie sla ł o na przeszkodzie postawieniu wniosku na przekazanie tego upos ażenia na
fund usz religijny. Wreslcie postanowienia ustawy z 19.
września 1898. nr. 176. dt. u. p. bynajmniej nie wykluczają przeniesienia kapłana pomocniczego, czasowo
do służby niezdolnego, w czas wy slan spoczynku,
przezco umożliwi s i ę obsadzcnie posady kim innym,
podczas gdy delicyent przez czas swojej ni e zdolności do
peł nienia obowiązków będzie pobierał emeryturę.
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Te rozmaite możli w e sposoby okazują, .te w za~
kresie obowiązującego ustawcdawstwa
odpowi ednia
piecza o kapłanów pomocniczych IV wypadkach zasłab 
nięć jest ca ł kowicie mo~liwą i odpowiednią. Zapoczątkowanie (inicyatywa) w tym względzie, który z tych
sposobów ma w danym razie wejść w zast6sowanie,
będz i e oczywiśc ie przedewszystkiem rzeczą właściwego

ordynaryatu biskupiego (g. 10.) wymienionej kilkakrotnie
ustawy z 7. maja 1874, nr. 50. dz. u. p. Wzywa się
przeto c. k. namiestnictwo tylko do tego. aby na odn oś ne

wnioski

właściwej

prze latonej

władzy koście ln ej

pol eci ł przedsię b ra ć z należytym
poS'piechem dalsze
kroki urz ęd ow e. względni e p rzedkładać odpowiednie
wnioski c. k. ministerstwu wyznań i o~wiaty.
.
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Najnowsze wydawnictwa z 1907. roku:
I.

Dr .

.I/ich"ł

Kr(///'czyl',

USTAWA O SPROSTOWANIU GALlCYJSl\lCli
i BUKOII'I:<SKICII KSIĄG HIPOTECZNYCH
z dnia II. grudnia 1906 l. 246 dz. u. p., z obszer·
nym komcnl<lrzern i

dotyC7.ącerni

rządzeniami,obejmując':l

II.

/)1'.

ust<l\\'ami i rozpo-

10 ilrku:,zy druku Cella 2. K.

;}lic"a! }\J"{wczyk i ZY!llI1l11d A'I/)'flsiJis/.'i

~O\\'E CSTA WY \\'YBOi{CZE do Kady pwistwlI
z dnia 26. stycznia 1907. l. tS., 16.. 17., 18. dz.
u. p., z komentarzem, dOlycząccmi d<1\\'nicjszcmi
ustawmni i tekstem niemi\!ckim, obejmujące 12 arkuszy druku. Cena.
. tylko l. K.

III. D,.. Jlir!t(l! }\rawfzy!; i Z!l.tIIllU1'1 Krtra.r;i/iski
USTAWY 1\0:\01<UALI':I: z dnia 19.
11398 l. 176. dz. 11. p., i z dnia 24. lutego
1907 I. 56 dz. u. p., normujące place duchowiesi:>1\\"<1 katolickieg<l z komcntarz..:m i dOlyclącemi
usta\\~1.mi i rozporządzeniami obejmujące S l/ t arkuszy druku. Cena
I . 1(. 20. h.
l':OWE

września

IV. Z.'I911/1/11t Karasi/iski
NAJNOWSZE USTAWY PRZE,\\YStOWI:
ze wszystkimi dawniejszymi obowiązującymi
pisami z dodani..:lIl tekstu 11 i c rn i e c k i e go
polskiego. Cena

wrnz
przeobok
3 1\.

Dziela powy:l:sze rno:l:na zamawiać w księ~arni
L. POHORILLESA w 5niatynic, i w innych większych
księgarniach. Koszty przesylki ma opiacie" z.1.mawiający .
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