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Ustawa 
z dnia 9 maja 2005 r.,  

o samorządzie gminnym 
(D.P.M.W. 4/2005 poz. 111) 

 

RODZDZIAŁ I  
Gminy 

 
Art. 1. 

§1. Miastem jest gmina, która liczy co 
najmniej piętnastu mieszkańców lub oraz 
niezależnie od liczby mieszkańców Genosse-
Wanda-Stadt, Precelkhanda i Winnica.  
§2. Wsią jest gmina, która nie jest miastem.  

 
Art. 2. 

§.1. Gminami są :  
1. miasta publiczne  
2. miasta prywatne  
3. wsie publiczne  
4. wsie prywatne  

§.2. Gminy posiadają osobowość prawną. 
 

Art. 3. 
 

§1. Jednostkami powierzni są : działka oraz 
akr. Akr liczy nie więcej niż dwieście 
pięćdziesiąt działek.  
§2. Gmina liczy nie więcej działek niż jej 
powierzchnia w akrach pomnożona przez 
dwieście pięćdziesiąt, chyba że z właściwości 
geograficznych wynika mniejsza liczba 
działek.  
§3. Gmina liczy nie mniej niż piętnaście 
działek.  
§4. Wieś liczy nie więcej niż sto działek.  
§5. Wieś, która posiadała w przeszłości 
prawa miejskie może liczyć więcej niż sto 
działek. Jednakże nowych działek w takiej 
wsi nie można rejestrować.  

 

RODZDZIAŁ II  
Tworzenie i powiększanie gmin 
publicznych 

 
Art. 4. 

§1. Gminę publiczną ustanawia w drodze 
edyktu, na wniosek założyciela gminy, po 
zasięgnięciu opinii mandragora jutrzenki, 
komisarz ludowy właściwy do spraw 
administracji publicznej, określając w 
szczególności : nazwę i położenie gminy, 
pierwszego buduara oraz nadając statut 
gminie. Edykt określa także liczbę działek 
znajdujących się w gminie.  

§2. Gmina zajmuje powierzchnię jednego 
akra.  

 
Art. 5. 

Komisarz ludowy właściwy do spraw 
administracji publicznej na wniosek 
buduara, w drodze decyzji administracyjnej, 
zwiększa liczbę działek w gminie, jeżeli 
dotychczasowa liczba działek jest 
niewystarczająca.  

 
Art. 6. 

 
§1. Komisarz ludowy właściwy do spraw 
administracji publicznej na wniosek 
buduara miasta, za zgodą mandragora 
jutrzenki wydaje edykt o powiększeniu 
miasta publicznego, jeżeli dotychczasowa 
powierzchnia miasta jest niewystarczająca.  
§2. Miasto powiększa się o obszar jednego 
akra.  

 

RODZDZIAŁ III  
Tworzenie i powiększanie gmin 
prywatnych 

 
Art. 7. 

§1. Przepisy dotyczące tworzenia i 
powiększania gmin publicznych stosuje się 
odpowiednio do gmin prywatnych, chyba że 
niniejszy artykuł stanowi inaczej.  
§2. Warunkiem wydania edyktu o 
ustanowieniu gminy prywatnej, jest 
wniesienie przez założyciela tej gminy opłaty 
za rejestrację każdej z działek. Stosuje się 
przepisy ustawy o finansach publicznych.  
§3. Przepis §.2. stosuje się odpowiednio 
wniesienia opłaty przez buduara w razie 
wydania edyktu o powiększeniu miasta 
prywatnego lub decyzji administracyjnej o 
zwiększeniu liczby działek w gminie 
prywatnej.  

 
RODZDZIAŁ IV  

Ustrój gminy 
 

Art. 8. 
§1. Do samorządu gminnego należą sprawy 
nie zastrzeżone dla innych organów 
państwowych na obszarze jego działania.  



DZIENNIK PRAW STR. 3  NR 4/2005 

 
§2. Źródłami prawa miejscowego są 
rozporządzenia buduara.  

 
Art. 9. 

Władza wykonawcza w gminie należy do 
buduara.  

 
Art. 10. 

§1. Władza prawodawcza w gminie 
publicznej należy do buduara a także do 
mieszkańców gminy w zakresie wskazanym 
przez ustawę.  
§2. Rozporządzenie zmieniające statut gminy 
wymaga zgody komisarza właściwego do 
spraw administracji publicznej.  
§3. Każdy mieszkaniec gminy, ma prawo na 
liście dyskusyjnej Mandragoratu 
Wandystanu złożyć sprzeciw wobec 
rozporządzenia buduara w terminie trzech 
dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia. 
Komisarz właściwy do spraw administracji 
publicznej, mając na względzie wagę sprawy, 
może w drodze decyzji administracyjnej 
zarządzić referendum nad odrzuceniem 
rozporządzenia przez mieszkańców gminy. 
Głosowanie trwa trzy dni, jest jawne i 
odbywa się na liście dyskusyjnej 
Mandragoratu Wandystanu, chyba że 
decyzja adminicyjna wskazuje inne miejsce.  
§4. Komisarz właściwy do spraw 
administacji publicznej, na wniosek buduara 
zwołuje referendum nad przyjęciem projektu 
rozporządzenia przez mieszkańców gminy. 
Przepis §.3. dotyczący sposobu głosowania 
stosuje się odpowiednio. 

 
Art. 11. 

§1. Władza prawodawcza w gminie 
prywatnej należy do buduara.  
§2. Rozporządzenie zmieniające statut gminy 
wymaga zgody komisarza właściwego do 
spraw administracji publicznej.  

 
Art. 12. 

Jeżeli statut gminy publicznej stanowi, że 
władza prawodawcza należy do organu 
kolegialnego pochodzącego z powszechnego, 
równego, bezpośredniego wyboru 
mieszkańców przepisu art. 10. §.1, §.3. i §.4. 
nie stosuje się.  

 
Art. 13. 

§1. Buduar miasta może za zgoda komisarza 
ludowego do spraw administracji publicznej 
ustanowić urząd wicebuduara.  
§2. Buduar Miasta powołuje i odwołuje 
wicebuduara.  

§3. Wicebuduar miasta zastępuje buduara 
podczas jego nieobecności.  
§4. Wicebuduar wykonuje zadania zlecone 
przez buduara.  

 
Art. 14. 

§1. Buduar gminy publicznej prowadzi jej 
gospodarkę finansową według własnego 
uznania, mając na uwadze potrzeby gminy i 
dobro jej mieszkańców.  
§2. Buduar gminy publicznej, najpóźniej do 
dnia 10 stycznia, kwietnia, lipca, 
października, składa komisarzowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych, 
sprawozdanie z rachunków gminy za kwartał 
poprzedzający.  
§3. Na przychody gminy publicznej składają 
się dochody ze sprzedaży działek, subwencje 
z budżetu centralnego, jeśli je ustanowiono, 
darowizny na rzecz gminy oraz dochody z 
przedsiębiorstw komunalnych.  

 

RODZDZIAŁ V  
Buduarowie gmin publicznych 

 
Art. 15. 

§1. Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
powołuje i odwołuje buduarów wsi 
publicznych.  
§2. Buduar miasta publicznego wybierany 
jest przez mieszkańców miasta w wyborach 
powszechnych, bezpośrednich, równych w 
głosowaniu tajnym na trzymiesięczną 
kadencję  
§3. W razie śmierci lub rezygnacji 
dotychczasowego buduara przed 
zakończeniem kadencji, tymczasowego 
buduara powołuje komisarz właściwy do 
spraw administracji publicznej, na okres 
pozostały do końca kadencji poprzedniego 
buduara.  

 
Art. 16. 

Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje 
wszystkim mieszkańcom gminy, którzy 
najpóźniej w dniu ogłoszenia wyborów 
zamieszkiwali na terenie gminy.  

 
Art. 17. 

 
§1. Wybory przeprowadza Ludowy Komitet 
Wyborczy składający się z Mandragorów, 
Dekameronów i sędziów Trybunału 
Ludowego. Komitetowi przewodniczy 
Mandragor Socjogramu. Do zadań komitetu 
należy:  
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a) rejestracja kandydatów  
b) przygotowanie skryptów wyborczych  
c) przeprowadzenie głosowania  
d) podanie do wiadomości wyniku 
wyborów.  

§2. Wybory we wszystkich miastach 
publicznych przeprowadza się jednocześnie.  

 
Art. 18. 

§1. Wybory ogłasza się, na co najmniej 
tydzień przed upływem kadencji 
poprzedniego buduara.  
§2. Czas trwania wyborów równa się 
jednemu tygodniowi, z czego pierwsze trzy 
dni są przeznaczone na składanie 
kandydatur, po czym następuje jeden dzień 
przerwy, a kolejne trzy dni przeznaczone są 
na głosowanie.  
§3. Ludowy Komitet Wyborczy ustala wyniki 
głosowania oraz podaje je do publicznej 
wiadomości najpóźniej w dniu następującym 
po dniu zamknięcia wyborów. 

  

RODZDZIAŁ VI  
Buduarowie gmin prywatnych 

 
 

Art. 19. 
§1. Buduar gminy prywatnej jest 
właścicielem nieruchomości gminnych 
(działek i obszaru gminy niepodzielonego na 
działki) oraz przedsiębiorstw komunalnych.  
§2. Do własności działek oraz własności 
przedsiębiorstw komunalnych stosuje się 
przepisy kodeksu cywilnego. Jednakże w 
razie przejścia własności przedsiębiorstwa 
komulalnego na osobę inną niż aktualny 
buduar przedsiębiorstwo komunalne z mocy 
prawa przekształca się w spółkę akcyjną  
§3. Do własności obszaru niepodzielonego 
na działki oraz własności gminy stosuje się 
przepisy niniejszego rozdziału.  

 
Art. 20. 

§1. Prawo własności gminy jest niepodzielne 
i nie podlega dziedziczeniu.  
§2. Buduar może za zgodą komisarza 
właściwego do spraw administracji 
publicznej przekazać innej osobie odpłatnie 
lub nieodpłatnie własność gminy.  
§3. Buduar może wyznaczyć za zgodą 
komisarza właściwego do spraw 
administracji publicznej swojego następce na 
wypadek śmierci lub rezygnacji  
§4. W razie śmierci lub rezygnacji buduara 
gmina prywatna przekształca się w gminę 

publiczną, chyba że wyznaczono następcę 
buduara. 

  

RODZDZIAŁ VII  
Nadzór i zniesienie gminy 

 
Art. 21. 

§1. Nadzór nad samorządem gminnym 
sprawuje Komisarz właściwy do spraw 
administracji publicznej.  
§2. W sytuacji, gdy samorząd gminny nie 
funkcjonuje prawidłowo Rada Komisarzy 
Ludowych na uzasadniony wniosek 
komisarza ludowego może zawiesić 
funkcjonowanie samorządu gminnego i 
wprowadzić na jej terenie tymczasowy zarząd 
komisaryczny.  

 
Art. 22. 

§1. Rada Komisarzy Ludowych znosi gminę, 
jeśli:  

a) prawo miejscowe tak stanowi  
b) gmina nie posiada stron internetowych, 
przez co najmniej trzy miesiące  
c) gmina nie posiada mieszkańców przez 
okres co najmniej jednego miesiąca.  

§2. Gmina zostaje postawiona w stan 
likwidacji w siódmym dniu od daty podjęcia 
uchwały, jeśli nie wniesiono odwołania do 
sądu.  
§3. Do likwidacji gminy stosuje się przepisy 
ustaw odrębnych dotyczących likwidacji 
osób prawnych, z zastrzeżeniem, że 
składniki majątkowe gminy publicznej 
przechodzą na własność Skarbu Państwa po 
wykonaniu zobowiązań gminy.  

RODZDZIAŁ VIII  
Przepisy wprowadzające 

 
Art. 23. 

§1. Ustawa wchodzi w życie natychmiast.  
§2. Tracą moc :  

1. Ustawa z dnia 9 lutego 2005 r. o 
samorządzie terytorialnym (D.P.M.W. 
1/2005 poz. 10.)  
2. Ustawa z dnia 9 lutego 2005 r. 
ordynacja wyborcza do Gminnych Rad 
Narodowych (D.P.M.W. 1/2005 poz. 11.)  

 
Art. 24. 

§1. Tworzy sie wieś prywatną Troja, której 
właścicielem jest markiz Krzysztof Troy 
Kowalczykowski.  
§2. Troja znajduje się na wyspie Marks  
§3. Liczbę działek we wsi Troja ustala się na 
15.
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Ustawa 
z dnia 15 maja 2005 r.,  

o Międzynarodówce Socjalistycznej 
(D.P.M.W. 4/2005 poz. 111) 

 

RODZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 
 

Art. 1. 
Międzynarodówka Socjalistyczna jest 
organizacją wyznającą idee demokratycznego 
socjalizmu.  
 

Art. 2. 
Członkami Międzynarodówki Socjalistycznej 
są partie i organizacje polityczne.  
 

RODZDZIAŁ II  
Cele działania 
 

Art. 3. 
Międzynarodówka Socjalistyczna, zwana 
dalej Międzynarodówką, stawia sobie za cel 
integrację, koordynację działań i współpracę 
partii i organizacji członkowskich.  
 

Art. 4. 
Międzynarodówka dąży do współpracy z 
innymi niezrzeszonymi partiami i 
organizacjami politycznymi o charakterze 
lewicowym.  
 

RODZDZIAŁ III  
Organizacje członkowskie 
 

Art. 5. 
W skład Międzynarodówki wchodzą 
organizacje członkowskie:  

1. o pełnym członkostwie (zrzeszone);  
2. o ograniczonym członkostwie 
(stowarzyszone). 

 
Art. 6. 

O nadaniu statusu organizacji członkowskiej 
stowarzyszonej dla partii lub organizacji 
politycznej decyduje Kongres w formie 
uchwały podjętej zwykłą większością głosów.  
 

Art. 7. 
O nadaniu statusu organizacji członkowskiej 
zrzeszonej dla organizacji członkowskiej 
stowarzyszonej decyduje Kongres w formie 
uchwały podjętej zwykłą większością głosów 

na wniosek Sekretariatu Generalnego 
Międzynarodówki.  
 

Art. 8. 
Organizacje, o których mowa w art. 5 ust. 1, 
posiadają prawo do głosowania poprzez 
swoich przedstawicieli, wybierania ich do 
Organów Międzynarodówki oraz obowiązek 
opłacania składek członkowskich.  
 

Art. 9. 
Organizacje, o których mowa w art. 5 ust. 2, 
posiadają wyłącznie głos doradczy, ich 
przedstawiciele nie mogą być wybierani do 
Organów Międzynarodówki oraz nie 
odpłacają składek członkowskich.  
 
 

RODZDZIAŁ IV  
Organy Międzynarodówki 
 
 

Art. 10. 
Najwyższym organem decydującym o 
działalności Międzynarodówki jest Kongres 
Międzynarodówki, zwany dalej Kongresem.  
 

Art. 11. 
Kongres to zgromadzenie plenarne delegatów 
przedstawicieli organizacji zrzeszonych i 
stowarzyszonych i odbywa się nie rzadziej 
niż co 3 miesiące.  
 

Art. 12. 
Jeżeli statut gminy publicznej stanowi, że 
władza prawodawcza należy Kongres 
podejmuje decyzje w formie uchwały 
przyjętej zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy delegatów 
organizacji zrzeszonych.  
 

Art. 13. 
Kongres otwiera i do momentu wyboru 
następcy prowadzi ustępujący 
Przewodniczący Międzynarodówki. Kongres 
prowadzi i zamyka nowowybrany 
Przewodniczący Miedzynarodówki.  
 

Art. 14. 
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Kongres zwołuje Sekretariat Generalny 
Międzynarodówki, zwany dalej Sekretariatem 
Generalnym.  
 

Art. 15. 
Organem wykonawczym dla decyzji 
Kongresu oraz podejmującym decyzje o 
działalności Międzynarodówki między 
Kongresami jest Sekretariat Generalny.  
 

Art. 16. 
W skład Sekretariatu Generalnego wchodzą: 

1. Przewodniczący Międzynarodówki,  
2. Wiceprzewodniczący Międzynarodówki,  
3. Sekretarz Generalny Międzynarodówki.  

 
Art. 17. 

Wyboru Przewodniczącego Międzynarodówki, 
Wiceprzewodniczącego Międzynarodówki i 
Sekretarza Generalnego Międzynarodówki 
dokonuje Kongres zwykłą większością głosów 
spośród zgłoszonych przez organizacje 
zrzeszone kandydatów.  
 

Art. 18. 
Kongres każdorazowo dokonuje wyboru osób 
wymienionych w Art. 13.  
 

RODZDZIAŁ V  
Majątek Międzynarodówki 
 

Art. 19. 
Majątek Międzynarodówki stanowią środki 
pieniężne zgromadzone na kontach i 
lokatach bankowych, ruchomości i 
nieruchomości.  
 

Art. 20. 
Źródłem majątku Międzynarodówki są 
składki członkowskie, darowizny, dotacje 
państwowe i zapisane spadki.  

 
Art. 21. 

Wysokość składek członkowskich określa 
Kongres uchwałą.  
 

Art. 22. 
W przypadku likwidacji Międzynarodówki o 
przeznaczeniu jej majątku decyduje 
Sekretariat Generalny.  
 

RODZDZIAŁ VI  
Przepisy końcowe i tymczasowe 
 

Art. 23. 
Likwidacji Międzynarodówki dokonuje 
Kongres uchwałą przyjętą większością 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy 
delegatów.  
 

Art. 24. 
Pierwszy skład Sekretariatu Generalnego 
nominują Mandragor Socjogramu i 
Mandragor Jutrzenki spośród obywateli 
Mandragoratu Wandystanu.  
 

Art. 25. 
Sekretariat Generalny powołany jak w Art. 
24 ma za zadanie:  

1. zaprosić organizacje o charakterze 
lewicowym z całego polskiego świata 
wirtualnego na Kongres Założycielski;  
2. przygotować pod względem 
organizacyjnym i merytorycznym Kongres 
Założycielski;  
3. wnioskować o nadanie statusu 
organizacji zrzeszonej organizacjom 
założycielskim (z pominięciem statusu 
organizacji stowarzyszonej) do Kongresu 
Założycielskiego. 

 
 

Edykt 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 25 kwietnia 2005 r. 

w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych 
(D.P.M.W. 4/2005 poz. 113) 

 
Na podstawie art. 7 Ustawy o urzędzie 
Prezydenta (DPMW 1/2005 poz. 4) 
stanowię, co następuje:  

 
§1. 

W skład Rady Komisarzy Ludowych wchodzi 
Prezydent Mandragoratu Wandystanu (dalej 
zwany Prezydentem) oraz powoływani i 
odwoływani przezeń Komisarze Ludowi (dalej 
zwani Komisarzami).  
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§2. 

Urzędem Prezydenta jest Kancelaria.  
 

§3. 
Komisarzami Ludowymi są:  
1. Komisarz Ludowy do Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (dalej zwany 
Komisarzem Spraw Wewnętrznych) 
2. Komisarz Ludowy do spraw Kultury i 
Edukacji Narodowej (dalej zwany 
Komisarzem Kultury) 
3. Komisarz Ludowy do spraw Sportu i 
Promocji (dalej zwany Komisarzem Sportu) 
 

§4. 
Tworzy się stanowisko Samodzielnego 
Referenta Do Spraw Informatycznych przy 
Radzie Komisarzy Ludowych w randze 
Komisarza Ludowego.  
 

§6. 
Urzędem Komisarza jest Komisariat.  
 

§7. 
1. Na wniosek Komisarza, Prezydent 
powołuje Sekretarzy Stanu w Komisariatach 
Ludowych.  
2. Prezydent odwołuje Sekretarza Stanu z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
Komisarza.  
3. Bezpośrednim przełożonym Sekretzarza 
Stanu jest Komisarz Ludowy  
4. Sekretarz Stanu pełni obowiązki i 
wykonuje zadania powierzone mu przez 
Komisarza oraz zastępuje Komisarza w razie 
jego nieobecności. W razie istnienia więcej 
niż jednego Sekretarza Stanu w danym 
Komisariacie, Sekretarza pełniącego funkcję 
Komisarza wyznacza Komisarz lub 
Prezydent, jeśli Komisarz tego nie zrobił. 
5. Jeśli nie powołano Sekretarza Stanu, 
funkcje Komisarza w razie jego nieobecności 
przejmuje wyznaczony przez Prezydenta 
Komisarz. 
 

§8. 
1. Prezydent, w razie potrzeby powołuje i 
odwołuje wiceprezydenta. 
2. Wiceprezydentem może być wyłącznie 
jeden z Komisarzy Ludowych.  
3. Wiceprezydent, w razie nieobecności 
Prezydenta wykonuje jego zadania.  
 

§8. 
Prezydent Wandystanu:  
1. Reprezentuje Radę Komisarzy Ludowych,  

2. Przewodniczy Radzie Komisarzy 
Ludowych, 
3. Mianuje i odwołuje Komisarzy Ludowych 
oraz Sekretarzy Stanu w Komisariatach 
Ludowych, 
4. Powołuje, łączy i znosi Komisariaty 
Ludowe, 
5. Wykonuje ustawy odnoszące się 
bezpośrednio do Prezydenta oraz: 

a) Do Komisarza właściwego do spraw 
finansów publicznych, 
b) Do komisarza właściwego do spraw 
zagranicznych, 

6. Zarządza i prowadzi politykę finansową i 
budżetową państwa,  
7. Kieruje i prowadzi politykę gospodarczą 
państwa, 
8. Reprzezentuje Skarb Państwa, 
9. Realizuje politykę zagraniczną państwa, 
nawiązuje i rozwija stosunki dyplomatyczne, 
a w szczególności podpisuje i negocjuje w 
imieniu Wandystanu umowy 
międzynarodowe, 
10. Wydaje listy uwierzytelniające dla 
przedstawicieli dyplomatycznych 
Mandragoratu Wandystanu, 
11. Przyjmuje listy uwierzytelniające od 
przedstawicieli dyplomatycznych państw 
obcych, 
12. Zapewnia obsługę budżetu państwa, w 
szczególności dokonuje wypłat i przelewów z 
kont państwowych, 
13. Ogłasza zamówienia publiczne, 
14. Wydaje Dziennik Praw Mandragoratu 
Wandystanu, 
15. Przygotowuje oraz opiniuje projekty 
dokumentów rządowych z zakresu swojej 
właściwości, 
16. Wnosi pod obrady Churału Ludowego 
inicjatywy ustawodawcze Rady Komisarzy 
Ludowych. 
16. Określa organizację Kancelarii 
Prezydenta. 
 

§9. 
Komisarz Spraw Wewnętrznych:  
1. Wykonuje ustawy odnoszące się do: 

a) Komisarza właściwego do spraw 
administracji publicznej  
b) Komisarza własciwego do spraw obrony 
narodowej 
c) Komisarza właściwego do spraw 
bezpieczeństwa publicznego 

2. Prowadzi politykę bezpieczeństwa 
państwa, w szczególności nadzoruje 
jednostki mundurowe, 
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3. Koordynuje i prowadzi politykę 
transportową kraju 
4. Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem 
wewnętrznym i zewnętrznym państwa 
5. Sprawuje nadzór nad urzędami 
utworzonymi przez Radę Komisarzy 
Ludowych, chyba, że powierzy ona nadzór 
komu innemu oraz innymi urzędami, jeśli 
nadzór nad nimi zostal przekazany Radzie 
Komisarzy Ludowych. 
6. Przygotowuje i opiniuje dokumenty 
rządowe w sprawach wchodzących w zakres 
jego kompetencji 
6. Określa organizację Komisariatu 
Ludowego do Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 
 

§10. 
Komisarz Kultury:  
1. Wykonuje ustawy odnoszące się do: 

a) Komisarza właściwego do spraw kultury 
b) Komisarza właściwego do spraw 
edukacji 

3.Prowadzi politykę kulturalno- oświatową 
kraju 
4.Czuwa nad zachowaniem dorobku 
materialnego i niematerialnego kultury 
Wandejskiej 
5.Wyraża zgodę na sprzedaż państwowych 
dóbr kulturalnych 
6.Opisuje i klasyfikuje dziedzictwo narodowe 
7.Wspiera inicjatywy edukacyjno- kulturalne 
8.Tworzy i znosi państwowe instytucje 
oświatowe i kulturalne 
9.Przygotowuje i opiniuje dokumenty 
rządowe w sprawach wchodzących w zakres 
jego kompetencji 
10.Określa organizację Komisariatu 
Ludowego do spraw Kultury i Promocji  
 

§11. 
Komisarz Sportu:  
1. Wykonuje ustawy odnoszące się do: 

a)Komisarza właściwego do spraw sportu 
b)Komisarza właściwego do spraw promocji 

2.Wspiera inicjatywy sportowe 
3.Tworzy i znosi państwowe instytcje 
sportowe 
4.Prowadzi politykę promocyjną kraju 
5.Udziela nowym mieszkańcom informacji 
6.Podczas prowadzenia polityki promocyjnej, 
ściśle współpracuje z Generalym 
Inspektorem Skarbu. 
7.Przygotowuje i opiniuje dokumenty 
rządowe w sprawach wchodzących w zakres 
jego kompetencji 

8.Określa organizację Komisariatu Ludowego 
do spraw Kultury i Promocji  
 

§12. 
Samodzielny Referent Do Spraw 
Informatycznych przy Radzie Komisarzy 
Ludowych:  
1.Wykonuje i aktualizuje witrynę Rady 
Komisarzy Ludowych, Kancelarii Prezydenta, 
Komisariatów Ludowych oraz innych 
państwowych instytucji i urzędów- na 
zlecenie Prezydenta Mandragoratu 
Wandystanu 
2.Zapewnia wsparcie informatyczne dla 
wszelakich projektów realizowanych przez 
Radę Komisarzy Ludowych 
 

§13. 
Dokumentami rządowymi są edykty, 
zarządzenia, decyzje i uchwały Rady 
Komisarzy Ludowych oraz, odpowiedzi, 
sprawozdania, stanowiska oraz analizy 
problemowe i inne materiały niezbędne do 
pracy Rady Komisarzy Ludowych, a także 
projekty ustaw kierowane do Churału 
Ludowego oraz wszelakie wnioski do 
pozostałych organów i urzędów 
państwowych.  
 

§14. 
Nad dokumentami rządowymi, których 
charakter tego wymaga, przeprowadza się 
głosowanie poprzedzone dyskusją. Czas i 
tryb dyskusji i głosowania określa Prezydent.  
 

§15. 
Rada Komisarzy Ludowych obraduje na 
liście dyskusyjnej.  
 

§16. 
Lista dyskusyjna jest zamknięta dla 
publiczności. Osobami uprawnionymi do 
bycia członkami listy dyskusyjnej Rady 
Komisarzy Ludowych są Prezydent, 
Komisarze Ludowi, Samodzielny Referent Do 
Spraw Informatycznych przy Radzie 
Komisarzy Ludowych i Sekretarze Stanu (bez 
prawa głosowania) oraz Mandragorzy (jako 
obserwatorzy)  
 

§17. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego edyktu, 
traci moc Edykt Prezydenta Mandragoratu 
Wandystanu z dnia 26 grudnia 2004 r., w 
sprawie określenia organizacji i trybu pracy 
Rady Komisarzy Ludowych (D.P.M.W. 
2/2005 poz. 83).  
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§18. 
Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
 

(-) Michał Sobczak  

Prezydent Mandragoratu Wandystanu 

 

 

Edykt 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu  

z dnia 29 kwietnia 2005 r. 

w sprawie określenia budżetu państwa na miesiąc maj roku 2005 
(D.P.M.W. 4/2005 poz. 114) 

 
Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy o 
finansach publicznych (D.P.M.W. 1/2005 

poz. 10), stanowię, co następuje: 
 

§1. 
1. Dochody budżetu ustala się na kwotę 
4520.58 en 
2. Dochody budżetu stanowią środki 
pieniężne znajdujące się na koncie "dochody" 
w chwili wydania niniejszego edyktu  
 

§2. 
1. Wydatki stałe budżetu ustala się na kwotę 
775 en.  
2. Wydatki stałe stanowią nieprzekraczalny 
limit. 
3. Wynagrodzenie przewidziane art. 5 ust. 1 
lit. f) ustawy o finansach publicznych 
(D.P.M.W. 1/2005 poz.5) zmniejsza się o 
40% w związku z art. 5 ust. 2 powołanej 
ustawy. 
4. Środki pieniężne przeznaczone na wydatki 
stałe, zostaną rozdysponowane w sposób 
następujący: 

a)Wynagrodzenie Mandragora Socjogramu: 
100 en 
b)Wynagrodzenie Mandragora Jutrzenki: 
100 en  
c)Wynagrodzenie Dekamerona Socjogramu: 
50 en  
d)Wynagrodzenie Dekamerona 
Wszechjutrzni: 50 en 
e)Wynagrodzenie Prezydenta: 75 en 
f)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
30,00 en 
g)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
spraw Kultury i Edukacji Narodowej: 30,00 
en 

h)Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do 
spraw Sportu i Promocji: 30,00 en 
i) Wynagrodzenie Samodzielnego Referenta 
Do Spraw Informatycznych przy Radzie 
Komisarzy Ludowych: 30,00 en 
j) Wynagrodzenie Generalnego Inspektora 
Skarbu: 37,50 en 
k) Wynagrodzenie Kwiatonów: 25 en 
l)Wynagrodzenie Ambasadora Wandystanu 
w Królestwie Natanii: 25 en 
m) Wynagrodzenie Ambasadora 
Wandystanu w Zjednoczonym Królestwie 
Brugii: 25 en 
n) Wynagrodzenie Ambasadora 
Wandystanu w Księstwie Sarmacji: 25 en 
o) Wynagrodzenie Ambasadora 
Wandystanu w Królestwie Scholandii: 25 
en 
p) Wynagrodzenie Ambasadora 
Wandystanu w Królestwie Dreamlandu: 25 
en 

ŁĄCZNIE WYNAGRODZENIA: 775 en 
 

§3. 
Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami 
stałymi w kwocie 3745,58 en przeznacza się 
na bieżące wydatki dokonywane przez Radę 
Komisarzy Ludowych za zgodą Churału 
Ludowego- po przekroczeniu kwoty 500 en. 
 

§4. 
Edykt wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 
2005 roku.  
 
(-) Michał Sobczak  

Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
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Edykt 
Generalnego Inspektora Skarbu 

z dnia 3 maja 2005 r. 

w sprawie podania do wiadomości publicznej przychodów, rozchodów i 
salda funduszu środków realnych 

(D.P.M.W. 4/2005 poz. 115) 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o 
Generalnym Inspektorze Skarbu (D.P.M.W. 

1/2005 poz.17), podaje się do wiadomości 
publicznej, co następuje: 
 

§1. 
Na dzień 3 maja 2005 r., saldo rachunku 
funduszu środków realnych wynosi 0 (zero) 
PLN. 
 

§2. 
Na dzień 3 maja 2005 r., fundusz środków 
realnych nie jest w posiadaniu żadnych 

walut obcych, ani żadnych innych obcych 
znaków wartościowych. 
 

§3. 
Do dnia 3 maja 2005 r., na rachunek 
funduszu środków realnych nie wpłynęła 
żadna wpłata. 
 

§4. 
Do dnia 3 maja 2005 r., rozporządzeń 
środkami realnymi nie dokonano 
 
(-)Michał Sobczak 

Generalny Inspektor Skarbu

 . 
 

Uchwała 
Rady Komisarzy Ludowych 

z dnia 13 kwietnia 2005 r. 

w sprawie ustanowienia wydatku bieżącego 
(D.P.M.W. 3/2005 poz.116) 

  
 

§1.  
Rada Komisarzy Ludowych ustanawia 
wydatek bieżący w kwocie 100 engelsów z 
przeznaczeniem na pomoc finansową dla 
Instytutu Geografii Mandragoratu 
Wandystanu, reprezentowanego przez Pawła 
Mariusza Milewskiego. 

 
§2.  

Zapomoga zostaje przeznaczona na zakup 
działki przemysłowej na terenie 
Precelkhandy oraz na budowę początków 

Centrum Badań Geograficznych na tejże 
działce. 
 

§3.  
Środki pieniężne pozostawia się do 
dyspozycji Dyrektora Instytutu Geografii 
Mandragoratu Wandystanu, który 
zobowiązany jest do złożenia sprawozdania 
finansowego z rozporządzania środkami 
Komisarzowi Ludowemu właściwemu do 
spraw finansów publicznych w terminie 
tygodnia od zakończenia inwestycji. 
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Postanowienie 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu 

z dnia 26 grudnia 2004 r. 

w sprawie powołania Komisarzy i Komisariatów Ludowych 
(D.P.M.W. 1/2005 poz. 117) 

 

 
Na podstawie art. 5 Konstytucji 

Mandragoratu Wandystanu z dnia 6 
grudnia 2004 r., (DPMW 1/2005 poz. 1), 

oraz i w związku z Edyktem 
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z 

dnia 25 kwietnia 2005 r., 
w sprawie określenia organizacji i trybu 

pracy Rady Komisarzy 
Ludowych powołuję:  

 
1. SEKRETARA ALEKSANDRA 
BARTŁOMIEJA KELLERA-  
Na stanowisko Komisarza Ludowego do 
spraw Kultury i Edukacji Narodowej 
 
2. PODLORDA ARIVIO MEDYCEUSZA-  
Na stanowisko Komisarza Ludowego do 
spraw Sportu i Promocji 
 
3. PODLORDA KRZYSZTOFA 
SZCZUCKIEGO-  
Na stanowisko Komisarza Ludowego do 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 
4. DEKAMERONA PAWŁA MARIUSZA 
MILEWSKIEGO-  
Na stanowisko Samodzielnego Referenta Do 
Spraw Informatycznych przy Radzie 
Komisarzy Ludowych 

 
Na podstawie §8 ust. 4 Edyktu Prezydenta 

w sprawie określenia organizacji i trybu 
pracy Rady Komisarzy Ludowych znoszę: 

 
Komisariat Ludowy do spraw Kultury i 
Promocji 
 
Na podstawie §8 ust. 4 Edyktu Prezydenta 

w sprawie określenia organizacji i trybu 
pracy Rady Komisarzy Ludowych 

powołuję: 
 
1. KOMISARIAT LUDOWY DO SPRAW 
KULTURY I EDUKACJI NARODOWEJ-  
Do obsługi Komisarza Ludowego do spraw 
Kultury i Edukacji Narodowej 
 
2. KOMISARIAT LUDOWY DO SPRAW 
SPORTU I PROMOCJI-  
Do obsługi Komisarza Ludowego do spraw 
Sportu i Promocji 
 
Komisariat Ludowy do Spraw Wewnętrznych 
i Administracji nie zmienia swojej 
właściwości 
 
(-) Michał Sobczak 

Prezydent Mandragoratu Wandystanu 

 
Postanowienie 

Mandragora Socjogramu 
z dnia 30 kwietnia 2005 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 4/2005 poz. 118) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadaję 
obywatelstwo Wandystanu: 
 
1. Don Pedro del Pormidorrowi 

 
(-) ZA Mandragora Socjogramu 

Paweł Mariusz Milewski 

Dekameron Socjogramu 
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Postanowienie 
Mandragora Socjogramu 

z dnia 30 kwietnia 2005 r. 

w sprawie nadania obywatelstw Mandragoratu Wandystanu 
(D.P.M.W. 4/2005 poz. 119) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 3 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu nadaję 
obywatelstwo Wandystanu: 
 

1. Takarisowi Altharin 
 
(-) Michaś Winnicki 

Mandragor Socjogramu 

 
Postanowienie 

Prezydenta Mandragoratu Wandystanu  
z dnia 15 maja 2005 r. 

w sprawie odwołania Komisarza Ludowego 
(D.P.M.W. 4/2005 poz. 120) 

 
Niniejszym, na podstawie art. 5 Konstytucji 
Mandragoratu Wandystanu z dnia 6 grudnia 
2005 r.(D.P.M.W. 1/2005 poz. 1),  w skutek 
złożenia rezygnacji, odwołuję 
 
ALEKSANDRA BARTŁOMIEJA KELLERA 
 

Ze stanowiska Komisarza Ludowego do 
spraw Kultury i Edukacji Narodowej 
 
Tymczasowo obowiązki Komisarza pełnił 
będzie Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
 
(-) Michał Sobczak 

Prezydent Mandragoratu Wandystanu 
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