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Tambahan Lembaran Prop. Diw,-Tengah tg. 23 september tr955 seri c nt 33.

No. 7/DPR/55.

$EtrM-ql'{ PERWAE{.XI.AT\T R.AKJAT DAERAH
I{ABI-IPATEN PAT'I

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Pati tentang pemungutan
,,uang leges".

Pasal l.

Ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal 2 peraturan-daerah ini
untuk Kabupaten Pati diadakan pemungutan dengan nana "uang
leges" menurut tarip sebagai dibawah ini :

l. untuk tiap lembar atiarc dari rapat Dewan Per'
Rp. 0.50
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wakilan Raklat Daerah
2. untuk langg anan atiara.atiara rapat dari Dewan

Peru'akilan Raklat Daerah tiap tahun
3" untuk satu exemplaar ichtisar rapat terbuka dari

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah 3'*
4. untuk langganan ichtisar rapat-rapat terbuka dari

Dewan Pliwakilan Raklat Daerah tiap tahun 50,-

3,-

3,*
t5,-

5, untuk sebuah anggaran belandja atau rentjana
anggaran belandla dengan daftar pendjelasannja ,, 30'-
u"iut sebuah perhitungan anggaran belandja
(begrotings-rekening ) " 30,-
untik saiu peraturin-daerah 2'50
untuk surat-surat/blangko'blangko jang dikelu-
arkan oleh sekretariaat dironeo atau tertjetak,
berukuran folio normaal (20 X 30) tiap-tiap helai "425,-
paling sedikit ,, 1'50

untuk surat-surat jang ditulis atau ditik :

buat tiap muka ukuran- nor-aal, quarto atatr folio'
sebagian dari satu muka dihituns pgquf l'-
untuI mendlalankan pengusutan didalam arsip
sekretariaat Pemerintah Daerah oleh pegawai
sekretariaat, setelah didapat idzin dari Dewan
Pemerintah Daerah atau Kepala Bagian jang ber-

8.

9.

10.

sangkutan :

buat tiap djam jang d.

padanjb dihitung satu
sebanjak-banjaknja
untuk memberi kesempatan melihat sllrat-surat
arsip dan mengambil turunan atau membuat
tjafatan, setelah jang berkepentingan mendapat

ipergunakan, sebagian dari
djam

11.
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idzin dari Dewan Pemerintah Daerah atau' dari
Kepala Bagian jang bersangkutan :

buat tiap djam jang dipergunakan, sebagian dari

ditanda tangani:
padanja dlhitung satu djam

12. untuk keterangan jang tidak
tiap keterangan

13. untuk tiap-tiap dm2 (sebagian dari padanja di-
hitung I dm2) gambar tjetakan, biru gambar
tjetakan-putih (blauw-wit-druk)

Pasal 2.

(1) Tidak dipungut ,,uang leges" untuk :

a, surat-surat-keputusan pengangkatan atau pemberian kenaikan
gadji atau tentang tundjangan untuk melakukan pekerdjaan.
pekerd;aan untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;

b. surat-surat atau djasa-djasa jang berdasarkan peraturan'di-
berikan kepada atau untuk kepentingan pendlabat-pendlabat,
badan-baddn pemerintahan.. dan anggauta-anggauta Dern'an
Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten selaku ini ;

c. surat-surat atau djasa'djasa iang diberikan kepada atau untuk
kepentingan orallg-oranq bi-rkan pegawai Daerah, berhubung
dengan iugas lang diseiahkan kepada mereka oleh Pemerin-
tah Daerah

(2) Untuk usaha-amal atau diika ternjata jang berkepentingan
tidak mampu Dewan Pemerintah dapat rnenentukan bahwa pern-
berian surat-surat atau djasa-djasa akan dilakukan dengan biaja
jang rendah atau dengan tjuma-tjuma.

(3) Untuk pemberian surat-surat atau
tingan umum Dewan Pemerintah Daerah
basan Cari pembajaran ,,uang leges".

djasa-dlasa buat kepen-
dapat mernberi pembe-

Pasal 3"

Semua pembajaran diiakukan dengan tunai atau dengan surat
penagihan.

Pasal 4.

Hal-hal jang tidak diatur dalam peraturan'daerah ini, diputus
oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 5.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama, sesudah
diundangkannja dalam Lembaran Ptopinsi Djawa-Tengah.



Sed;ak saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini ridak berlaku
lagi ,,Leges-verordening Regentschap Pati" t*ooal 8 Okto:
bq 1935, diundangkan dalam-Provinciaal Blad ta;g"g;l 20 Desem-
ber 1935 (Bi;voegsel Serie C No. 14)-

P ati, - 16' Pebruari 1955,

Pasal 6.

Dewan Perwakilan Rak;at Daerah
. Kabupaten Pati I

Ketua,
s. soEBAGrlo.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Dlawa-Tengah tang-
gal 23 September 1955 (Tambahan Seri C nr 33).

Kepala Daerah
Kabupaten Pati,

PALAL al. PRANOTO.
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