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Wydział Lasów

Sekcya Rachunkowa

№ 013035

KOMMISSYA RZĄDOWA PRZYCHODÓW I SKARBU
DO
WSZYSTKICH

KOMMISSYÓW
WÓDZKICH.

WOIE-

Lubo Urządzenie drukowane Manipulacyi

i Rachunkowości

Leśnćy nie przepisało spo-

sobu utrzymywania Xiąg, czyli Dzienników

depozytowych pieniężnych w Urzędach Leśnych, zważywszy iednak, że żaden grosz

przy Kassach skarbowych utrzywywany, bez

wykazywania onego percepty i expensy pozostawiony bydź nie powinien, oraz potrzebuiąc mieć zupełną wiadomość o obrocie
wszelkich pieniędzy, i takowe pod ogólną
(1) Obacz przypisek

łacyi i Rachunkowości

2. do

Art. 76 Urządzenia

Manipu-

Leśnćy na stronnicy 281 (P. R')
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Kontrollę

podciągnąć , postanowiła zapro-

pozytów

pieniężnych, a to szczególnićy w

wadzić w Urzędach

Leśnych

Dzienniki

de-

skutku rozporządzeń (do Kommissyi Plochiey) pod dniem 13 Lipca 1824 r. Nro
41242f3,131 (do tnnych siedmiu) pod dniem
10 Sierpnia 1824 r. Nro 47,318/3,598, (do
wszystkich

ośmiu)ipod

dniem

17 Sierpnia

1824 r. Nro 50,043f3,773 zapadłych.

W

dotaczonym wzorze do utrzymywania Dziennika depozytowego w każdym

Urzędzie Leśnym, przykładami obiaśnionym,

który od początku

nym bydź ma, dwa

1825 roku zaprowadzo-

rodzaie depozytów pie-

niężnych są zamieszczone, iako to:

a) Vadia na kupno drzewa przy Licytaсу! składane, lub tćż kaucye na pewność dotrzytnania Kontraktu służące,
b) Fundusz pieniężny za sprzedane drzewo w odpadkach na grunta służbowe
przeznaczonych (1).
Udowodnienie percepty iexpensy pomie-

nionego rodzaiu depozytów zasadzać się powinno:
(1) Fundusz

niami

ten depozytowy

zniesionym

stał (P. R.)

i funduszem

późnieyszemi

postanowie-

etatowym zastąpionym zo-

307 —ad a. Vadia, lub

kaucye w percepcte:

na

Protokółach licytacyjnych, lub na
Kontraktach zatwierdzonych; w espenste: Urząd Leśny kwit Numerem
Dziennika depozytowego oznaczony, czyli na vadium, czyli na kaucyą, Interessantowi wydać obowiązany;

gdy

przeto

na

mocy

warun-

ków licytacyi, kontraktu, lub na mo-

cy oddzielnych upoważnień, zwrot
vadiuin, lub kaucyi nastąpić będzie

miał, Urząd Leśny kwitswóy depozytowy ściągnąć powinien z Żądaniem poświadczenia przez właściwego Interessenta

na

tym

samym

kwicie, iz Vadium, lub kaucyą odebrał, a kwit takowy służyć będzie
na dowód w expensie: wszakże, w

razie zwrotu

pieniędzy

do rąk In-

‘teressenta, rzecz będzie dla Interessanta ukończoną, a w razie przeprowadzenia pieniędzy do aktualney
percepty

w

Manuale,

kwit druko-

wany w zamian za depozytowy,
Iateressent otrzymać

ad

b.

powinien.

Fundusz z sprzedaży drzewa na
gruntach służbowych, w percepcte:
na Manuale oddzielnie utrzymowa-
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nym, stósownie do rozporządzenia
Kommissyi Rządowćy Przychodów
1 Skarbu z dnia 17 Sierpnia 1824 r.

Nro

50,043 w expenste

na kwitach

depozytowych Kassy Głównóćy Wolew Odzkiéy.
Przyczém Kommissya Woiewódzka poleci Urzędom Leśnym ścisłe przestrzeganie,
iżby superaty swe zwyczayne Ftatowe, iako i depozytowe tak przesełały do Kassy
Głównćy Woiewódzkićy, ażeby te w tym
samym miesiącu przy Kassie Głównćy perceptowane były, w którym

wydatek

owych

przy Urzędach Leśnych zapisanym będzie.
Przez zaprowadzenie wskazanym sposobem Dzienników depozytowych pieniężnych
przy Urzędach

Leśnych,

wynika

potrzeba,

ażeby Rapporta o stanie depozytowych pieniędzy regularnie składane były. Do osia-

gnienia tego celu, i dla iednostaynego postępowania w tćm działaniu, wiadomość. o
depozytach dopisywana bydź ma na ostatnićy stronie Extraktu miesięcznego Kas-

sy,

przez

wzoru

Żeniem,

każdy

Во

przychód,

Że

na

ani

Urząd

Leśny,

się, z tćm

przypadek,

wydatek

gdyby

depozytów

podług

zastrzeŻaden

ciągle

mieysca nie miał, Urząd Leśny wyraźnie
w

—

399

—

mieyscu nato przy Extrakcie wyznaczonćm,
stósowne poświadczenie uczynić powinien;
w przeciwnym bowiem razie Fxtrakt зако
niekompletny ma koszt Urzędu Leśnego
zwrócony bydź ma.
Na przypadek, ieśliby
iedynie co do kaucyów, przyjęcie w depozyt papierów prawomocnych Urzędowi
Lesnemu

dozwolonćm

było,

natenczas

w

Dzienniku depozytowyim trzy rubryki w
przychodzie,i wydatku zaprowadzić potrzeba, to iest: na gotowizue,
ogół, co równie w kaźdym
sięcznym rozróżnić należy.

na papiery, na
Extrakcie mie-

Podawanie wiadomości z Dziennika depozytowego rozpocząć się ma niezawodnie przy
złożeniu Fxtraktu Kassowego za miesiąc
Kwiecień r. b. z powtórzeniem perceptyi
expensy depozytów, iakie istniały w miesiącu Styczniu,

Lutym

i Marcu, ikontynuo-

wać się będzie przez następne miesiące podług wzoru danego z Scisiém zachowaniem
przepisów.
Nadto Kommissya

i Skarbu wkłada
Woiewódzką,

Rządowa Przychodów

obowiązek na Kommissyą

ażeby przy przesłaniu Extra-

któw za miesiąc Kwiecień r. b. dołączyła
sporządzony przez siebie wyciąg z kazdego Leśnictwa, obeyinuiący:

—
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a) ile w ciągu roku 1824 wpłynęło funduszu

z sprzedaży

drzewa

w

miey-

scach na grunta służbowe przeznaczo-

nych;

6) ile na mocy upoważnień wyexpenso.
wano,

lub

ile odesłano

Kassy Woiewódzkićy.

do depozytu

c) ile takowego funduszu z końcem roku
1524 pozostało przy Urzędzie Leśnym,
i czyli pozostałość wniesiona do depo-

zytu Kassy Woiewódzkićy na początku
bieżącego roku w miesiącach Styczniu»

_ Lutym i Marcu.

W Warszawie dnia 6 Kwietnia 1825 r.

Z polecenia Ministra prezyduiącego
Radca Stanu
(podpisano) Płater.
Sekretarz Jeneralny
_ (podpisano) Kruszyński.
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