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Łódź, dnia 10 kwietnia 1980 r.

Poz. 27-34

TREŚĆ

Zarządzenie Naczelnika Miasta i Gminy w Aleksandrowie

Poz.

Uchwały Rady Narodowej Miasta Łodzi
27 — Nr 1/6/80 z dnia 31 marca 1980 r. w sprawie stwier
dzenia wyboru Prezydium Rady Narodowej Miasta
Łodzi
28 — Nr 1/9/80 z dnia 31 marca 1980 r. w sprawie regula
minu Rady Narodowej Miasta Łodzi
29 — Nr 1/10/80 z dnia 31 marca 1980 r. w sprawie wyko
nania planu społeczno-gospodarczego i budżetu za
1979 r.
Postanowienie Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi
30 — Nr 41/30/80 z dnia 22 lutego 1980 r. w sprawie wyróż
nienia Honorową Odznaką Miasta Łodzi
Uchwała Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Śródmieście
31 — Nr XII/34/80 z dnia 3 marca 1980 r. w sprawie od
wołania ławnika Sądu Rejonowego w Łodzi

32 — Nr 3/80 z dnia 28 marca 1980 r. w sprawie przejęcia
na własność Skarbu Państwa terenów budowlanych
na obszarze wsi Rąbień.
Zarządzenie Naczelnika Gminy w Andrespolu
33 — Nr 1/80 z dnia 20 lutego 1980 r. w sprawie przejęcia
terenów budowlanych

Lista

34 — jednostek organizacyjnych, które są uprawnione do
prowadzenia działalności zawodowej w zakresie pro
jektowania w budownictwie na terenie miasta Łodzi
i województwa miejskiego łódzkiego

Poz. 27

Poz. 28

UCHWAŁA NR 1/6/80
Rady Narodowej Miasta Łodzi

UCHWAŁA NR 1/9/80
Rady Narodowej Miasta Łodzi

z dnia 31 marca 1980 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Prezydium Rady Narodo
wej Miasta Łodzi

z dnia 31 marca 1980 r.
w sprawie regulaminu Rady Narodowej Miasta Łodzi

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia
1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. nr 26, poz. 139
zm. z 1977 r. nr 11, poz. 44 oraz z 1978 r. nr 15, poz. 61 i nr
31, poz. 130) oraz w wyniku głosowania —
Rada Narodowa Miasta Łodzi:
1. Stwierdza, że na okres VIII kadencji w latach 1980—
—1984 Rady Narodowej Miasta Łodzi w skład Prezydium
wybrani zostali:
1) przewodniczący Rady
— radny Bolesław Koperski
2) zastępca przewodniczącego
— radny Klemens Kwiatkowski
,
3) zastępca przewodniczącego
— radna Felicjanna Lesińska
4) zastępca przewodniczącego
— radny Władysław Rzymski
5) przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i za
gospodarowania Przestrzennego
— radna Alicja Giełzak
.
6) przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ko
munikacji i Łączności
— radny Bolesław Kardaszewski
...
.
7) przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu
— radny Janusz Boniński
, .
.
8) przewodniczący Komisji Zaopatrzenia Ludności i usiuo
— radna Janina Suska-Janakowska
9) przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Ochrony Środowiska
— radny Zenon Torzecki
.
■ v <
10) przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty i Kul
tury
— radna Maria Kotlicka
.
11) przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Po
rządku Publicznego oraz Samorządu Mieszkańców
— radny Jerzy Rachowski
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędo
wym Rady Narodowej Miasta Łodzi.

Przewodniczący
Rady Narodowej Miasta Łodzi
Bolesław Koperski

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r.
o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. nr 26, poz. 139 zm.
z 1977 r. nr 11, poz. 44 oraz z 1978 r. nr 14, poz. 61 i nr 31,
poz. 130) oraz § 2 i 3 uchwały Rady Państwa z dnia 31 maja
1975 r. w sprawie wzorcowego regulaminu rady narodowej
(M.P. z 1975 r. nr 17, poz. 105) — Rada Narodowa Miasta
Łodzi
uchwala:
1. Ustalić regulamin Rady Narodowej Miasta Łodzi, sta
nowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Traci moc uchwała nr 1/8/76 Rady Narodowej Miasta
Łodzi z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie regulaminu
Rady Narodowej Miasta Łodzi.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędo
wym Rady Narodowej Miasta Łodzi.

Przewodniczący
Rady Narodowej Miasta Łodzi
Bolesław Koperski
REGULAMIN
Rady Narodowej Miasta Łodzi

Załącznik do uchwały Nr 1/9/80
Rady Narodowej Miasta Łodzi
z dnia 31 marca 1980 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Rada Narodowa Miasta Łodzi jako organ władzy
państwowej i podstawowy organ samorządu społecznego na
terenie województwa miejskiego łódzkiego, wykonuje swoje
zadania: na sesjach, przy pomocy swego Prezydium i ko
misji, przez działalność radnych w terenie oraz poprzez swój
organ wykonawczy i zarządzający — Prezydenta Miasta
Łodzi.
.
, .
,
.
.
§ 2. Rada Narodowa, jej organy i radni wykonują swoje
obowiązki w ścisłym współdziałaniu ze społeczeństwem oraz
we współpracy z miejscowymi organizacjami gospodar
czymi, społeczno-politycznymi i samorządowymi.
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2. Przewodniczący rad narodowych stopnia podstawowego
mogą występować do przewodniczącego Rady Narodowej
Miasta Łodzi o umieszczenie w porządku obrad spraw wy
Sesje Rady Narodowej
w toku działalności tych rad, wykraczających
§ 3.1. Sesje zwyczajne odbywają się zgodnie z uchwalo nikających
poza ich kompetencje lub możliwości.
nym przez Radę rocznym planem pracy. Roczny plan pra
3. Wnioski o rozpatrzenie spraw na sesji mogą zgłaszać
cy powinien przewidywać co najmniej 4 sesje.
do Prezydium Rady Narodowej:
2. Sesje nie przewidziane w rocznym planie pracy Rady —
miejscowe władze organizacji politycznych i społecznych,
są sesjami nadzwyczajnymi.
nie podporządkowanych Radzie jednostek ad
§ 4.1. Rada Narodowa może uchwalić ramowy program — kierownicy
ministracyjnych i gospodarczych, a także miejscowe wła
swego działania na okres dłuższy niż jednego roku. Pro
dze organizacji spółdzielczych — w zakresie spraw do
gram taki powinien objąć wszystkie podstawowe problemy
tyczących ich działalności.
związane z realizacją wieloletniego planu społeczno-gospo
§ 13.1. Rada Narodowa poprzez rozpatrywanie i rozstrzy
darczego rozwoju województwa.
na sesji problemów harmonijnego rozwoju społeczno2. Na ostatniej sesji w roku Rada uchwala plan pracy ganie
-gospodarczego
terenu, inspiruje i kontroluje działalność
rady na rok następny, w którym ustala przybliżone termi wszystkich jednostek
administracji i gospodarki na terenie
ny sesji oraz główne zagadnienia porządku obrad.
województwa miejskiego łódzkiego.
3. W rocznym planie pracy mogą być również wymienio
2. Prezydium Rady lub z jego upoważnienia Biuro Rady
ne ważniejsze zadania Prezydium, komisji i radnych oraz Narodowej Miasta Łodzi, może zwracać się do kierowni
Prezydenta Miasta i innych instytucji, związane z przygo ków podporządkowanych i nie podporządkowanych Radzie
towaniem poszczególnych punktów porządku obrad.
urzędów, instytucji, jednostek administracyjnych i gospo
§ 5. Sesje zwołuje Prezydium Rady Narodowej, ustalając darczych, a także miejscowych władz organizacji spółdziel
jednocześnie dzień i godzinę jej otwarcia oraz projekt po czych i społecznych o przedstawienie sprawozdań i infor
rządku obrad.
macji lub przygotowanie odpowiednich propozycji i pro
§ 6. Prezydium zwołuje sesje nadzwyczajne z własnej ini jektów rozwiązań w celu rozpatrzenia ich na sesji.
cjatywy albo na pisemne żądanie co najmniej 1/t radnych,
3. Rada Narodowa wykonuje kontrolę pracy wszystkich
wskazujące przedmiot Obrad. Otwarcie sesji nadzwyczaj jednostek administracji, gospodarki i kultury na terenie
nej powinno nastąpić w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia województwa korzystając z pomocy swego prezydium i ko
wniosku.
misji.
§ 7. O zwołaniu sesji powiadamia się radnych nie póź
§ 14.1. Rozpatrywanie na sesji poszczególnych problemów
niej niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem. W celu może być poprzedzone wprowadzeniem do dyskusji. Wpro
umożliwienia radnym zasięgnięcia przed sesją opinii wy wadzenie jest zbędne jeśli sprawa została dostatecznie wy
borców i przygotowania się do dyskusji^ należy im dorę jaśniona, w materiałach dostarczonych radnym przed sesją.
czyć wraz z zawiadomieniem odpowiednie informacje oraz Rozpatrzenie spraw wniesionych na sesje przez Prezydenta
projekty uchwal wraz z ich uzasadnieniem.
Miasta Łodzi lub kierownika jednostki organizacyjnej nie
§ 8.1. O zwołaniu sesji Rady Narodowej Miasta Łodzi po podporządkowanej Radzie, wymaga przedstawienia opinii
wiadamia się: Kancelarię Rady Państwa, Ministerstwo Ad przez właściwą Komisję Rady.
ministracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska,
2. Interpelacje radnych zgłasza się w zasadzie w jednym
miejscowe władze organizacji społecznych i politycznych, z pierwszych punktów porządku obrad. Odpowiedzi na in
Łódzki Komitet Frontu Jedności Narodu oraz posłów na terpelacje powinny być w miarę możliwości udzielone przed
Sejm z terenu województwa łódzkiego. — przesyłając jed zakończeniem obrad sesji lub po sesji w terminie ustawo
nocześnie materiały przygotowane na sesje.
wym 14 dni. Odpowiedzi udziela organ, do którego skiero
2. Na sesje Rady Narodowej Miasta Łodzi zaprasza się wano interpelację.
w miarę potrzeby: przewodniczących rad narodowych sto
§ 15.1. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolej
pnia podstawowego, terenowe organa administracji pańs ności zgłoszeń.
twowej stopnia podstawowego, kierowników jednostek gos Prezydentowi Miasta Łodzi i jego zastępcom oraz przedsta
podarczych, instytucji i organizacji oraz inne osoby, jeżeli wicielom organów nadrzędnych, a w uzasadnionych wy
projekt porządku obrad dotyczy spraw objętych ich dzia padkach również innym uczestnikom dyskusji, przewodni
łalnością.
czący obrad może udzielić głosu poza kolejnością.
§ 9.1. Obrady na sesji są jawne. Czas, miejsce i przed
2. Rada może w uzasadnionych wypadkach określić czas
miot obrad należy podać do publicznej wiadomości w dro przemówienia oraz liczbę mówców, a w razie dostateczne
dze ogłoszeń lub w inny sposób zapewniający rozpowszech go wyjaśnienia sprawy — uchwalić zamknięcie dyskusji.
nienie tej" informacji na terenie działania Rady.
3. Przewodniczący obrad może zwrócić uwagę mówcy
2. W wypadkach uzasadnionych charakterem rozpatry w wypadku, gdy ten odbiega od tematu lub swoim zacho
wanej sprawy przewodniczący obrad na wniosek radnych waniem zakłóca porządek obrad, a w razie bezskuteczności
lub Prezydenta Miasta Łodzi albo z własnej inicjatywy mo uwagi — może odebrać mu głos.
§ 16.1. Sprawa rozpatrywana na sesji kończy się z regu
że zarządzić tajność obrad. Przewodniczący obowiązany jest
zarządzić tajność obrad, jeśli wymaga tego dobro Państwa. ły podjęciem uchwały. Rozstrzygnięcia w sprawach orga
W tajnych obradach mogą uczestniczyć: Prezydent Miasta nizacyjnych zostają w zasadzie odnotowane w protokóle
Łodzi, przedstawiciele organów nadrzędnych, a także osoby obrad.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wy
zaproszone przez przewodniczącego do obecności w tych
jątkiem wypadków, gdy przepis prawa lub postanowienie
obradach.
§ 10.1. Sesję otwiera i przewodniczy obradom Przewod regulaminu wymaga innej większości.
3. Głosuje się jawnie przez podniesienie ręki. Głosowa
niczący Rady Narodowej, a także podpisuje podjęte przez
nie tajne (kartkami) stosuje się w wypadkach przewidzia
Radę uchwały.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady lub w, in nych w przepisach prawa oraz gdy Rada tak postanowi.
§ 17.1. Projekty uchwał Rady przygotowuje jej prezydium,
nych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba zastąpienia’ go
w kierowaniu obradami — przewodniczy obradom jeden komisja albo Prezydent Miasta Łodzi.
2. Prezydium Rady może zlecić opracowanie projektu
z jego zastępców, określony przez Przwodniczącego lub
uchwały właściwej komisji Rady.
Prezydium Rady.
3. Projekty uchwał przygotowane przez Prezydenta Mias
3. Zastępcy Przewodniczącego Rady pomagają Przewodni
czącemu w kierowaniu obradami a w szczególności w pro ta Łodzi wymagają zaopiniowania przez właściwą Komisję
wadzeniu listy mówców i obliczaniu głosów. W wypadku, Rady.
gdy obradom przewodniczy jeden z zastępców Przewodni Komisja może zgłosić poprawki i uzupełnienia do projektu
uchwały.
czącego, pomagają mu pozostali zastępcy.
§ 18.1. Rada rozpatruje na sesjach sprawozdanie z wyko
§ 11.1. Rada może obradować przy obecności co najmniej
nania swych uchwał oraz bieżące informacje o stanie ich
połowy ogólnej liczby radnych.
2. Otwierając sesję Przewodniczący stwierdza, że stan realizacji lub może zlecić ich rozpatrzenie właściwym Ko
obecnych radnych gwarantuje prawomocność obrad. W wy misjom Rady.
2. Rada rozpatruje raz w roku sprawozdanie z działal
padku stwierdzenia, że liczba obecnych wynosi mniej niż
połowę ogólnej liczby członków Rady, Przewodniczący wy ności Wojewódzkiego Komitetu Kontroli Społecznfej.
3. Prezydium przygotowuje dla Rady własne uwagi
znacza najbliższy termin rozpoczęcia obrad, w którym moż
i wnioski do sprawozdań Prezydenta Miasta Łodzi z wyko
na zapewnić wymaganą obecność radnych.
§ 12.1. Rada, zgodnie z uchwalonym, porządkiem, rozpa nania uchwał Rady, względnie zapewnia takie uwagi ze
truje na sesji sprawy wniesione przez prezydium rady, jej strony właściwej komisji.
§ 19.1. Przewodniczącego Rady i jego zastępców wybiera
komisje i radnych oraz przedstawione przez Prezydenta
Rada Narodowa na okres kadencji, pełnią oni swoje funkcje
Miasta Łodzi.

ROZDZIAŁ II

Nr G
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do czasu dokonania wyboru na te stanowiska przez Radę
Narodową następnej kadencji.
2. Na pierwszej sesji po wyborach Rada Narodowa wy
biera spośród radnych przewodniczących stałych komisji
Rady.
3. Przewodniczący Rady, jego zastępcy oraz przewodni
czący stałych komisji Rady stanowią Prezydium Rady Na
rodowej. Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Kontroli
Społecznej w Łodzi bierze udział w posiedzeniach prezy
dium — na prawach członka.
4. Rada może w każdym czasie odwołać wszystkich lub
poszczególnych członków Prezydium i dokonać nowego wy
boru.
§ 20.1. Rada wyraża opinię w sprawie kandydatury na
stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi.
Wniosek w sprawie kandydatury przedkładanej Radzie do
zaopiniowania powinien zawierać uzasadnienie.
2. Wyrażenie opinii stwierdza się w protokóle sesji, a od
powiedni wyciąg z protokółu przesyła się niezwłocznie właś
ciwemu organowi proponującemu kandydaturę.
§ 21.1. W uzasadnionym wypadku Rada Narodowa może
na wniosek swojego Prezydium wystąpić o odwołanie Pre
zydenta Miasta Łodzi.
2. Wniosek w sprawie wystąpienia o odwołanie Prezy
denta Miasta Łodzi powinien przytaczać konkretne okolicz
ności uzasadniające takie wystąpienie.
3. W razie przyjęcia wniosku Prezydium Rady przekazu
je go niezwłocznie organowi właściwemu do odwołania.
§ 22.1. Projekty planów społeczno-gospodarczych rozwoju
województwa oraz budżetów, przedkłada Radzie Prezydent
Miasta Łodzi.
2. Projekty powinny być przedstawione w terminach
umożliwiających komisjom i radnym wnikliwe ich rozpa
trzenie oraz zasięgnięcie opinii wyborców.
3. Projekty opiniuje komisja właściwa dla spraw roz
woju gospodarczego, zasięgając w odniesieniu do poszcze
gólnych problemów lub części planu i budżetu opinii in
nych stałych komisji Rady.
§ 23.1. W ramach nadzoru nad działalnością rad stopnia
podstawowego Rada Narodowa Miasta Łodzi rozpatruje
sprawozdania tych rad i w miarę potrzeby udziela im wy
tycznych.
2. Przed sesją poświęconą rozpatrzeniu sprawozdania
z działalności rad stopnia podstawowego Prezydium Rady
Narodowej zapewnia dokonanie przez komisje Rady, kon
troli wszystkich lub niektórych zagadnień mających stano
wić przedmiot obrad. Prezydium przygotowuje również pro
jekt wytycznych dla rad stopnia podstawowego, uwzględ
niając merytoryczne propozycje zgłoszone przez Komisje
Rady Narodowej Miasta Łodzi.
§ 24.1. Rada Narodowa Miasta Łodzi na wniosek swego
Prezydium uchyla uchwały rad narodowych stopnia pod
stawowego sprzeczne z prawem lub niezgodne z-zasadniczą
linią polityki Państwa.
2. Prezydium występuje z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1 z inicjatywy komisji Rady Narodowej lub Prezy
denta Miasta Łodzi albo z inicjatywy własnej.
3. Sprawę uchylenia uchwały rady narodowej stopnia pod
stawowego, której wykonanie zostało wstrzymane, Prezy
dium Rady Narodowej przedkłada Radzie do rozpatrzenia
na najbliższej sesji.
§ 25.1. Rada Narodowa Miasta Łodzi może określić ro
dzaje spraw, które zamiast na sesji podlegają rozpatrzeniu
przez organy samorządu mieszkańców, nie dotyczy to roz
strzygnięć zastrzeżonych do właściwości Rady.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może w szczegól
ności przekazać sprawy dotyczące:
1) rozwoju i prawidłowego funkcjonowania na terenie
osiedla urządzeń komunalnych,
2) rozmieszczenia i funkcjonowania placówek gastronomicz
nych, handlowych i usługowych,
3) rozwoju placówek oświatowych, socjalnych i kultural
nych,
4) zapewnienia warunków rozwoju i wychowania młodzie
ży, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz ła
du i porządku publicznego,
5) rozpatrywania stanu realizacji na terenie osiedla postu
latów wyborców oraz oceny załatwiania skarg i wnios
ków obywateli,
6) rozpatrywania informacji i sprawozdań o realizacji
uchwał Rady Narodowej w zakresie dotyczącym osiedla
(obwodu, domu).
3. Rada może upoważnić również organy samorządu miesz
kańców do rozpatrywania skierowanych do Rady wniosków
obywateli lub organizacji społecznych, dotyczących osiedla
(obwodu, domu).
§ 26.1. Sporządzanie protokółu z sesji Rady Narodowej

Str. 3

Miasta Łodzi, zapewnia Biuro Rady Narodowej.
2. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg i wyniki
sesji. Do protokółu załącza się podjęte na sesji uchwały
podpisane przez Przewodniczącego Rady.
3. Opis protokółu z sesji Rady Narodowej Miasta Łodzi
przesyła się wraz z załącznikami do Kancelarii Rady Pań
stwa.

ROZDZIAŁ III
Prezydium Rady Narodowej

§ 27.1. Prezydium Rady Narodowej jest organem powo
łanym do reprezentowania Rady na zewnątrz i organizo
wania jej pracy.
2. Prezydium organizuje powiązanie Rady i jej komisji
ze społeczeństwem i masowymi organizacjami społecznymi
oraz tworzy właściwe warunki Radzie dla skutecznego reali
zowania jej funkcji kontroli, inspiracji i oddziaływania na
organy administracji państwowej.
3. W szczególności Prezydium Rady przygotowuje pro
jekty planów pracy Rady, organizuje i zwołuje sesje, ustala
własne plany pracy, organizuje działalność komisji i koor
dynuje ich prace, udziela radnym pomocy w wykonywa
niu mandatu oraz czuwa nad zabezpieczeniem praw rad
nych i członków komisji. Sprawuje również bieżący nad
zór nad działalnością Wojewódzkiego Komitetu Kontroli
Społecznej.
4. Prezydium składa Radzie informacje o swojej pracy.
5. Prezydium działa kolegialnie, może jednak powierzyć
Przewodniczącemu Rady podejmowanie określonych czyn
ności w imieniu Prezydium.
§ 28.1. Przewodniczący Rady Narodowej kieruje praca
mi Rady i jej Prezydium.
2. Przewodniczący Rady Narodowej zwołuje posiedzenia
Prezydium, przewodniczy jego obradom i podpisuje proto
kół z posiedzenia Prezydium wraz z podjętymi postanowie
niami.
§ 29. Dla zorganizowania pracy Rady na sesji Prezydium
Rady w szczególności:
a) opracowuje projekt rocznego planu pracy Rady,
b) ustala listę osób, które powinny zostać imiennie zapro
szone do udziału w sesji,
c) określa sposób i tryb przygotowania materiałów na se
sję,
d) rozpatruje wstępnie projekty uchwał Rady w sprawach
organizacji pracy Rady i jej komisji oraz działalności
społeczno-organizacyjnej Rady,
e) organizuje kontrolę wykonania uchwał Rady, postano
wień Prezydium, wniosków Komisji i interpelacji rad
nych,
f) zapewnia współdziałanie komisji i radnych z miejsco
wymi organizacjami społecznymi samorządowymi i gos
podarczymi zarówno w celu zebrania ich opinii co do
spraw, które mają być rozpatrzone na sesji, jak też dla
zapewnienia ich uczestnictwa w praktycznym wykony
waniu podjętych na sesji uchwał.
g) rozpatruje sprawy wniesione przez prezydia rad naro
dowych stopnia podstawowego.
§ 30. Dla koordynowania prac komisji oraz zorganizo
wania ich działalności Prezydium Rady w szczególności:
a) rozpatruje roczne plany pracy komisji, zapewniając ich
zharmonizowanie wzajemne oraz z rocznym planem pra
cy Rady i Prezydium,
b) rozpatruje informacje o działalności komisji i wskazuje
na celowość podjęcia określonych zadań,
c) może powoływać doraźne zespoły złożone z członków
dwu lub więcej komisji, obejmujące swoim zasięgiem
działania sprawy właściwe dla więcej niż jednej ko
misji,
d) udziela komisjom pomocy w rozpatrywaniu i załatwia
niu spraw należących do zakresu działania Rady Naro
dowej lub właściwych komisji,
e) rozpatruje informacje o realizacji wniosków przez za
interesowanych (urzędy, instytucje, przedsiębiorstwa, or
ganizacje społeczne),
f) organizuje współdziałanie między komisjami Rady Naro
dowej Miasta Łodzi i Wojewódzkim Komitetem Kontroli
Społecznej w Łodzi.
§ 31. Dla udzielenia radnym pomocy w wykonywaniu
mandatu oraz zabezpieczenia praw radnych i członków ko
misji, Prezydium Rady w szczególności:
a) współdziała z Łódzkim Komitetem Frontu Jedności Na
rodu w organizowaniu spotkań radnych z wyborcami
w okręgach wyborczych, zwłaszcza zapewniając radnym
informacje o dotychczasowej i zamierzonej działalności
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Rady w celu uwzględnienia tych informacji w trakcie
spotkań z wyborcami,
b) organizuje działalność środowiskową radnych oraz po
maga w utrzymywaniu przez nich łączności z wyborca
mi,
c) zapewnia radnym ochronę przed niesłusznymi zarzuta
mi i konsekwencjami w związku z ich działalnością
zgodną ze złożonym ślubowaniem,
d) kontroluje należyte ustosunkowanie się do wniosków
i propozycji radnych przez urzędy, jednostki gospodar
cze, administracyjne i socjalno-kulturalne oraz organi
zacje społeczne,
e) rozpatruje sprawy związane z wykonaniem przez rad
nych ich obowiązków mandatowych, a zwłaszcza spra
wy uczestnictwa w sesjach oraz pracach komisji,
f) udziela lub odmawia zgody na wypowiedzenie radne
mu stosunku pracy przez zakład, który go zatrudnia
oraz przyjmuje do wiadomości zawiadomienie o rozwią
zaniu z radnym stosunku pracy bez wypowiedzenia;
w obu wypadkach Prezydium zajmuje stanowisko po
wysłuchaniu wyjaśnień radnego,
g) występuje do Rady z wnioskiem o stwierdzenie wygaś
nięcia mandatu radnego, który zmarł, zrzekł się man
datu, bądź utracił prawo wybieralności,
h) występuje do Rady — po wysłuchaniu wyjaśnień za
interesowanego — z wnioskiem o pozbawienie mandatu
radnego, który odmówił złożenia ślubowania, albo sprze
niewierzył się złożonemu ślubowaniu radnego,
i) rozpatruje wstępnie wniosek Łódzkiego Komitetu Fron
tu Jedności Narodu o odwołanie radnego i przedkłada
go wraz ze swą opinią na sesję Rady,
j) powiadamia Łódzki Komitet Frontu Jedności Narodu
o wygaśnięciu mandatu radnego, celem poinformowania
o tym wyborców.
§ 32. Sprawując bieżący nadzór nad działalnością Woje
wódzkiego Komitetu Kontroli Społecznej — Prezydium Ra
dy Narodowej Miasta Łodzi w szczególności:
1) rozpatruje okresowe plany pracy Komitetu Kontroli Spo
łecznej,
2) wnioskuje do Rady Narodowej o dokonanie zmian
w składzie komitetu,
3) rozpatruje odwołania od postanowień Komitetu Kontroli
Społecznej i wnioskuje o zmianę jego postanowień,
4) podejmuje działania, zmierzające do podnoszenia efek
tywności kontroli społecznej i umacniania autorytetu
Komitetu Kontroli Społecznej,
5) udziela zaleceń Komitetowi Kontroli Społecznej, doty
czących zakresu i trybu pracy oraz tematyki kontrolnej
Komitetu,
6) rozpatruje i wprowadza raz w roku do porządku obrad
sesji informacje o działalności Wojewódzkiego Komite
tu Kontroli Społecznej.
§ 33.1. Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi zapew
nia prezydiom rad narodowych stopnia podstawowego po
moc w realizacji ich zadań.
2. Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi podejmuje
czynności celem upowszechnienia osiągnięć w pracy rad na
rodowych stopnia podstawowego.
3. Na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi Prezydium wstrzy
muje wykonanie uchwały rady narodowej stopnia podsta
wowego w wypadku sprzeczności tej uchwały z prawem
lub niezgodności z zasadniczą linią polityki Państwa.
§ 34.1. Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący
Rady w miarę potrzeby w zasadzie raz w miesiącu.
2. Na posiedzeniu Prezydium przewodniczy Przewodniczą
cy Rady lub jego zastępca. Na początku posiedzenia przed
stawia projekt porządku dziennego do zatwierdzenia.
3. Prezydent Miasta Łodzi może być zaproszony na po
siedzenie Prezydium z głosem opiniodawczo-doradczym.
§ 35.1. Biuro Rady Narodowej Miasta Łodzi jest podpo
rządkowane "Przewodniczącemu Rady.
2. Regulamin organizacyjny Biura Rady Narodowej za
twierdza Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi.
3. Biuro Rady Narodowej zapewnia warunki organiza
cyjno-techniczne sprawnego działania Rady, jej Prezydium,
komisji oraz radnych.
4.Protokóły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej
Miasta Łodzi sporządza Biuro Rady Narodowej.
ROZDZIAŁ IV
Komisje

§ 36. Rada Narodowa Miasta Łodzi powołuje następują
ce komisje w składzie co najmniej 20 osób, i tak:
1) Komisję Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania
Przestrzennego do spraw: prawidłowego rozmieszczenia
sił wytwórczych, planowania gospodarczego i finanso
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wego, budżetu województwa, terenowej koordynacji gos
podarczej, budownictwa i inwestycji, zatrudnienia, pra
widłowej organizacji pracy w jednostkach produkcyj
nych.
2) Komisję Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łącz
ności do spraw: rozbudowy i utrzymania urządzeń ko
munalnych, budownictwa drogowego, gospodarki miesz
kaniowej, środków komunikacji i łączności.
3) Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu do spraw: in
tensyfikacji rolnictwa i skupu, rozbudowy i unowocześ
nienia gospodarczego i organizacyjnego uspołecznionych
gospodarstw rolnych, melioracji i budownictwa rolnicze
go, zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji, oświaty
i propagandy rolniczej, gospodarki leśnej.
4) Komisję Zaopatrzenia Ludności i Usług do spraw: han
dlu, gastronomii, usług dla ludności, kooperacji handlu
z przemysłem miejscowym.
5) Komisję Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środo
wiska do spraw: działalności placówek służby zdrowia
i opieki społecznej, sportu i turystyki, zagospodarowa
nia terenów rekreacyjnych, ochrony naturalnego środo
wiska człowieka.
6) Komisję Wychowania, Oświaty i Kultury do spraw: wy
chowania i wykształcenia dzieci i młodzieży, funkcjono
wania szkół i innych placówek oświatowo-wychowaw
czych, upowszechniania kultury, czytelnictwa, opieki nad
sztuką ludową.
7) Komisję Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
oraz Samorządu Mieszkańców do spraw: zabezpieczenia
przestrzegania prawa przez obywateli i organy państwo
we, kontroli działalności kolegiów do spraw wykroczeń
i sądownictwa społecznego, prawidłowości rozpatrywa
nia skarg ludności oraz praworządności działania wszel
kich urzędów, instytucji i organów samorządu miesz
kańców na obszarze działania Rady.
§ 37. Dla wykonania określonych zadań, przeprowadza
nia konsultacji lub dokonania kontroli, przygotowania opra
cowań lub opinii albo dla podjęcia innych spraw o charak
terze doraźnym Rada może powoływać komisje niestałe lub
zespoły.
§ 38.1. Komisja stała składa się z przewodniczącego ko
misji, jego zastępców oraz członków. Składy osobowe ko
misji ustala Rada Narodowa.
«,
2. W skład komisji Rady Narodowej wchodzą w zasadzie
tylko radni.
3. Zastępców przewodniczącego komisja wybiera ze swe
go grona.
4. Przewodniczący i jego zastępcy stanowią prezydium
komisji.
5. Prezydium komisji kieruje pracami komisji, a w szcze
gólności:
— opracowuje projekty planów pracy komisji,
— ustala terminy i porządek dzienny posiedzenia,
— kontroluje realizację planów pracy i przedstawia infor
mację w tej sprawie komisji lub Prezydium Rady,
— organizuje czynności kontrolne członków komisji,
— wyznacza referentów poszczególnych spraw na posiedze
niach komisji, jak również na sesje Rady Narodowej
Miasta Łodzi,
— ocenia aktywność radnych w pracach komisji oraz ich
więź z wyborcami.
6. Komisje stosownie do potrzeb mogą tworzyć podko
misje stałe lub nadzwyczajne, dla poszczególnych dziedzin
swej działalności, pod przewodnictwem zastępców przewod
niczącego komisji.
7. Obsługę techniczno-organizacyjną komisji Rady Naro
dowej Miasta Łodzi zapewnia Biuro Rady Narodowej.
§ 39.1. W dziedzinach należących do ich zakresu działa
nia komisje:
1) przeprowadzają badania i kontrolę społeczną działalnoś
ci Urzędu Miasta Łodzi oraz innych instytucji, zakła
dów i jednostek działających na terenie województwa
miejskiego łódzkiego,
2) występują do Prezydenta Miasta Lodzi z wnioskami wy
nikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) wysłuchują informacji kierowników właściwych orga
nów oraz jednostek gospodarczych i socjalno-kulturalnych, działających na terenie województwa, podporządko
wanych i niepodporządkowanych Prezydentowi Miasta
Łodzi,
4) wyrażają opinie w sprawach przedłożonych komisji do
zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Łodzi,
5) rozpatrują i opiniują projekty planów społeczno-gospo
darczego rozwoju i budżetu województwa,
6) opiniują przekazane im projekty innych uchwał Rady
Narodowej oraz w miarę potrzeby zgłaszają poprawki
i uzupełnienia.
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7) inicjują lub opracowują na zlecenie Prezydium Rady
projekty uchwał Rady,
8) rozpatrują odpowiedzi urzędów, instytucji, przedsię
biorstw i innych jednostek na przesłane im przez ko
misje wnioski i dezyderaty.
2. Rada Narodowa może w drodze uchwały określić ro
dzaje spraw, które zamiast na sesji podlegają rozpatrzeniu
przez komisje; nie dotyczy to rozstrzygnięć zastrzeżonych
do właściwości Rady Narodowej.
3. Uchwala, o której mowa w ust. 2 może dotyczyć prze
kazania do rozpatrzenia następujących spraw będących
w zakresie działalności komisji:
1) informacji właściwych jednostek administracyjnych
i gospodarczych o stanie realizacji planów społeczno-gos
podarczego rozwoju i budżetu oraz innych uchwał Rady,
2) oceny terenowych organów administracji państwowej
i jednostek gospodarczych,
3) realizacji postulatów i wniosków wyborców.
4. Komisje Rady Narodowej Miasta Łodzi mogą również
rozpatrywać wnioski skierowane do Rady przez organy sa
morządu mieszkańców oraz władze organizacji społecznych,
działających w województwie.
5. W wyniku rozpatrzenia sprawy komisja kieruje wnios
ki do Prezydenta Miasta, kierowników innych instytucji lub
występuje do Rady o podjęcie stosownej uchwały.
6. Wnioski uchwala Komisja zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy swoich członków.
§ 40.1. W wykonywaniu swoich zadań komisje korzystają
z pomocy specjalistów, w miarę możliwości i potrzeby ko
rzystają również ze współpracy i wyników badań instytucji
naukowych.
2. W wykonywaniu swych zadań kontrolnych komisje
współdziałają z fachowymi organami kontroli państwowej,
korzystają z ich pomocy i wyników kontroli.
§ 41. Komisje Rady Narodowej Miasta Łodzi włączają do
realizacji swoich zadań odpowiednie komisje rad stopnia
podstawowego, w szczególności do przeprowadzania kontroli,
omawiania ich wyników i ustalania środków i metod dzia
łania.
§ 42.1. Wykonując swoje zadania komisje współdziałają
z organizacjami społecznymi i gospodarczymi, pobudzają
ich inicjatywę oraz wiążą ich działalność z zadaniami Rady
Narodowej.
2. W miarę potrzeby, komisje organizują wspólne kontro
le z organizacjami społecznymi, wspólnie omawiają wyniki
tych kontroli i wspólnie ustalają środki działania.
§ 43.1. Komisje wykonują swoje zadania kolegialnie na
posiedzeniach, za pośrednictwem prezydium komisji, prze
wodniczącego komisji, wyznaczonych zespołów kontrolnych,
opiniodawczych, konsultacyjnych oraz przez zlecenie indy
widualnych zadań członkom komisji.
2. W uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się
wspólne posiedzenia Komisji.
§ 44.1. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący.
2. Przewodniczący Komisji lub z jego upoważnienia Dy
rektor Biura Rady Narodowej Miasta Łodzi — zawiadamia
członków Komisji i zaproszonych gości o terminie i po
rządku obrad Komisji.
3. Przewodniczący Komisji kieruje obradami Komisji i
czuwa aby sprawy powierzone Komisji do załatwienia lub
wynikające z planu pracy — były systematycznie wykony
wane.
4. Przewodniczący Komisji informuje Prezydium Rady o
pracy danej Komisji.
5. Przewodniczący Komisji podpisuje protokóły z posie
dzeń Komisji i wnioski podjęte przez Komisje.
§ 45.1. Komisje mogą w zależności od przedmiotu obrad,
zapraszać na swoje posiedzenia kierowników właściwych
organów oraz jednostek gospodarczych i socjalno-kulturalnych, jak również organizacji spółdzielczych i społecznych.
2. Na posiedzenia Komisji należy zapraszać posłów na
Sejm PRL — członków Zespołu Poselskiego województwa
miejskiego łódzkiego.
3. Prezydent Miasta Łodzi:
a) zapewnia dostarczenie komisjom przez kierowników wła
ściwych jednostek organizacyjnych informacji i materia
łów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przez ko
misje ich zadań kontrolnych,
b) zawiadamia komisje o sposobie załatwiania ich wnios
ków najpóźniej w ciągu miesiąca.
ROZDZIAŁ V
Radni
§ 46.1. Radny ma prawo i obowiązek czynnie uczestniczyć
w sesjach oraz w działalności organów Rady, do których
został wybrany.
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2. Swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach Ko
misji radny stwierdza podpisem w liście obecności.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w sesji Rady lub
posiedzenia Komisji, radny winien usprawiedliwić swą nie
obecność u Przewodniczącego Rady (komisji) w ciągu 7 dni.
Usprawedliwienie należy złożyć w Biurze Rady Narodowej.
4. Radny może z ważnych przyczyn zwrócić się do Prezy
dium Rady o udzielenie mu czasowego urlopu od wykony
wania obowiązku radnego. Prośba w tej sprawie winna być
złożona na piśmie.
5. Uczestnicząc w sesjach radny ma prawo zabierać głos
w dyskusji, zgłaszać interpelacje, wnioski, opinie i popraw
ki do projektów uchwał oraz przedstawiać Radzie stanowis
ko wyborców.
§ 47.1. Radny może na sesji bądź w okresie między se
sjami składać interpelacje do Prezydenta Miasta Łodzi. In
terpelacja może dotyczyć zarówno działalności Prezydenta
Miasta i podlegającego mu urzędu, jak również jednostek
administracyjnych, gospodarczych i socjalno-kulturalnych
działających na terenie województwa miejskiego łódzkiego.
2. Interpelacja może być zgłoszona pisemnie lub ustnie
do protokółu sesji Rady. W interpelacji powinna być przed
stawiona sprawa i wynikające z niej zapytanie.
3. Odpowiedź na interpelację powinna być udzielona nie
później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej wniesienia.
§ 48.1. Radny może zwracać się z wnioskami do Rady Na
rodowej i jej organów, Prezydenta Miasta oraz kierowników
innych organów państwowych, jak również urzędów, przed
siębiorstw, zakładów, instytucji oraz organizacji spółdziel
czych i społecznych o rozpatrzenie spraw wynikających w
toku działalności radnego w związku z wykonywaniem man
datu.
2. Radny może wnioski, o których mowa w ust. 1 kiero
wać bezpośrednio, do adresatów lub za pośrednictwem Biu
ra Rady Narodowej Miasta Łodzi.
3. Odpowiedzi radnemu należy udzielić w ciągu 30 dni,
chyba, że przepis szczególny przewiduje krótszy termin.
§ 49.1. Radny utrzymuje stałą więź z wyborcami, współ
działając z Łódzkim Komitetem Frontu Jedności Narodu,
organami samorządu mieszkańców oraz miejscowymi orga
nizacjami społeczno- politycznymi.
2. Radny uczestniczy w spotkaniu z wyborcami, zdając
im co najmniej dwa razy w roku sprawę ze swej działalnoś
ci, a także z działalności Rady oraz komisji, której jest
członkiem.
3. Ogólne wnioski wynikające ze spotkań z wyborcami
oraz innych z nimi kontaktów radny kieruje do Prezydium
Rady, właściwej komisji lub zgłasza je na sesji Rady.
§ 50.1. Dla zapewnienia radnym stałej, systematycznej
więzi z załogami większych zakładów pracy mogą być two
rzone w tych zakładach zespoły radnych.
2. W skład zespołu wchodzą radni i członkowie komisji
rad narodowych zatrudnieni w danym zakładzie. Zespół
może być utworzony jeżeli w zakładzie jest zatrudnionych
co najmniej trzech radnych i członków komisji.
3 Celem działalności zespołu jest informowanie załogi
o pracy rad narodowych i ich organów, zasięganie jej opi
nii o zagadnieniach mających być tematem sesji oraz przy
ciąganie pracowników zakładu do udziału w realizacji zadań
wytyczonych przez rady narodowe.
4 Zespoły są tworzone na podstawie decyzji Prezydiów
Rad Narodowych stopnia podstawowego w województwie
miejskim łódzkim.
.
_
8 51. Radni Rady Narodowej Miasta Łodzi należący do
partii i stronnictw politycznych tworzą zespoły, radnych.
Pracą zespołów kierują wojwódzkie władze partu i stron
nictw politycznych.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 52. Protokóły z obrad sesji, posiedzeń Prezydium i Ko
misji stałych Rady Narodowej Miasta Łodzi oraz Woje
wódzkiego Komitetu Kontroli Społecznej znajdują się w
Biurze Rady — do wykorzystania przez radnych.
§ 53. Prezydium Rady Narodowej Miasta Lodzi jest
uprawnione do wykładni regulaminu Rady Narodowej.
§ 54. Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze uchwa
ły Rady Narodowej Miasta Łodzi.
Rada Narodowa
Miasta Łodzi
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DZIENNIK URZĘDOWY RADY NARODOWEJ MIASTA ŁODZI
Roz. 29

UCHWAŁA NR 1/10/80
Rady Narodowej Miasta Łodzi
z dnia 31 marca 1980 roku
w sprawie wykonrnia planu społeczno-gospodarczego i bud
żetu za 1979 r.

Rada Narodowa Miasta Łodzi, po zapoznaniu się z oceną
realizacji planu społeczno-gospodarczego rozwoju woje
wództwa oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu, wysłu
chaniu opinii Okręgowego Urzędu Kontroli w Łodzi, jak
również w oparciu o uwagi zgłoszone w toku dyskusji,
stwierdza że podstawowe zadania planu społeczno-gospo
darczego za 1979 rok, na niektórych odcinkach ukształtowa
ły się poniżej założeń planowych.
Mimo opóźnień i trudności w realizacji zadań planowych
jakie wystąpiły szczególnie ostro w I-szym kwartale 1979 r.,
ogólnie stwierdza się, że w rozwoju społeczno-gospodarczym
województwa nastąpił stały postęp.
Budżet zbiorczy województwa za 1979 rok, mimo zaryso
wujących się w ciągu roku trudności na odcinku równowagi
budżetowej w niektórych budżetach jednostkowych, został
wykonany z nadwyżką.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia
1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz.
139; zm. z 1977 r. Nr 11 poz. 44 oraz z 1978 r. Nr 14 poz. 61
i nr 31, poz. 130), art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada
1970 r. Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29 poz. 244) oraz art.
13 ustawy budżetowej na rok 1980 z dnia 21 grudnia 1979 r.
(Dz. U. Nr 28 poz. 162) Rada Narodowa Miasta Łodzi
uchwala:

§ 1.
Zatwierdzić:
1) sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarcze
go rozwoju województwa miejskiego łódzkiego za 1979
rok,
2) sprawozdanie z wykonania budżetu województwa miej
skiego łódzkiego za rok 1979, zamykające się:
a) w zakresie budżetu zbiorczego
— po stronie dochodów kwotą 8.906.432.000 zł (słow
nie złotych: osiem miliardów dziewięćset sześć mi
lionów czterysta trzydzieści dwa tysiące),
— po stronie wydatków kwotą 8.797.301.000 zł (słow
nie złotych: osiem miliardów siedemset dziewięć
dziesiąt siedem milionów trzysta jeden tysięcy),
b) w zakresie budżetu jednostkowego wojewódzkiego
— po stronie wydatków kwotą 7.395.949.000 zł (słow
nie złotych: siedem miliardów trzysta dziewięć
dziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści dzie
więć tysięcy),
— po stronie wydatków kwotą 7.326.173.000 zł. (słow
nie złotych: siedem miliardów trzysta dwadzieścia
sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące),
— zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

Nr 6

§ 2.
Przyjąć do wiadomości informację o zmianach dokonanych
w budżecie jednostkowym województwa miejskiego łódz
kiego na rok 1979 — zgodnie z załącznikiem nr 3 do
uchwały.

§ 3.
a) upoważnić Prezydenta Miasta Łodzi do zagospodarowa
nia nadwyżki budżetu jednostkowego województwa, osiągniętej w 1979 r.
b) projekt zagospodarowania, nadwyżki o której mowa w
pkcie „a” przedstawić do akceptacji Prezydium Rady Na
rodowej Miasta Łodzi.
W nawiązaniu do postanowień uchwały nr XXI/73/80 Rady
Narodowej Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 1980 roku o planie
społeczno-gospodarczego rozwoju województwa miejskiego
łódzkiego na 1980 rok, oraz kierując się wskaźnikami
uchwał VIII Zjazdu PZPR zobowiązuje się Prezydenta Mia
sta Łodzi do zapewnienia warunków pomyślnego wykonania
zadań bieżącego roku, a w szczególności:
1) wzmocnienia dyscypliny inwestowania i terminowej rea
lizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do zakoń
czenia w 1980 r.,
2) utrzymania priorytetu dla budownictwa mieszkaniowego
i uzbrojenia terenów oraz pełnej realizacji planu remon
tów i modernizacji zasobów mieszkaniowych,
3) kontynuowania przedsięwzięć zmierzających do poprawy
zaopatrzenia ludności w towary i usługi,
4) zapewnienia dalszego wzrostu jakości i efektywności
pracy we wszystkich dziedzinach gwarantującego osiąg
nięcia zamierzonego rozwoju województwa.
§ 5.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu jed
nostkowego województwa w roku 1980 zobowiązuje się Pre
zydenta Miasta Łodzi do:
1) podejmowania działań zmierzających do pełnej realizacji
planu dochodów budżetowych i oszczędnego wydatkowa
nia środków, mając na względzie zachowanie równowagi
budżetowej,
2) przyznawania środków z rezerw budżetowych i nadwyżki i
budżetu o której mowa w § 3 w pierwszym rzędzie na
wydatki o charakterze awaryjnym oraz na wydatki nie
znajdujące pokrycia w budżecie tj. na sfinansowanie naj
pilniejszych zadań gospodarczych i socjalnych.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opu
blikowaniu w Dzienniku Urzędowym Rady Nadrodowej Mia
sta Łodzi.
Przewodniczący
Rady Narodowej Miasta Łodzi
Bolesław Koperski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/10/80
Rady Narodowej Miasta Łodzi z dnia
31. 03. 1980 r.
Wykonanie budżetu zbiorczego i budżetu jednostkowego wojewódzkiego za rok 1979

w tys. złotych

DOCHODY — w układzie działów

Budżet jednostkowy wojewódzki

Budżet zbiorczy

Treść

1

Przemysł
Budownictwo
Rolnictwo
Transport i łączność

wg uch
Dz./
wał rad
rozdz.
narodo
wych

po zmia wykona
nie
nach

stos. %
wyk.
(5:4)

wg uch
wały rady po zmia wykona
nie
nach
narodo
wej

stos. %
wyk.
(9:8)

Dz./
rozdz.

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01
31
40
50

838.683
148.912
22.232
—

758.683
128.270
22.612
—

711.776
128.447
26.457
2

93,8
100,1
117,0
—

830.666
146.255
7.544
—

746.171
125.613
7.924

699.245
126.148
9.812

93,7
100,4
123,8

01
31
40
50

Nr 6
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1

Handel wewnętrzny
Różne usługi materialne
Gospodarka komunalna
Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi komunalne
Razem przedsiębiorstwa i jed
nostki gospodarcze
Szkolnictwo ogólnokształcące
i wychowanie
Szkolnictwo zawodowe
Kultura i sztuka
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Kultura fizyczna i sport
Turystyka i wypoczynek

Razem urządzenia socjalne
i kulturalne
Różna działalność
Administracja państwowa
Finanse i ubezpieczenia
Dochody z gospodarki nieuspo
łecznionej i od ludności
Wpływy określone w stosunku
procentowym do wartości
sprzedaży detalicznej i usług
Wpływy do wyjaśnienia
Rozliczenie z tytułu remontów
kapitalnych i inwestycji
Razem dochody własne
Nadwyżka budżetowa
Dotacje z budżetu centralnego
Dotacje z budżetu centralnego
z tytułu ulg inwestycyjnych
Dotacje ze środków budżetu
stopnia wojewódzkiego
Rozliczenia między budżetami
stopnia podstawowego i woje
wódzkiego

2

3

4

61
66
70

—
2.937
440.425

74

22.120

5

6

_
2.937
440.425

265
4.463
441.952

_

22.120
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7

8

9

10

11

152,0
100,3

2.937
195.175

2.937
195.175

265
4.463
200.266

152,0
102,6

61
66
70

21.735

98,3

21.340

21.340

21.056

98,7

74

1.475.309 1.375.047 1.335.097

97,1

1.203.917 1.099.160 1.061.255

96,6

Razem

79
80
83
85
86
87
88

12.000
3.300
2.550
17.150
3.010
500
12.621

12.000
3.300
2.550
17.150
3.010
500
12.621

6.382
2.023
2.463
16.093
4.765
322
14.955

53,2
61,3
96,6
93,8
158,3
64,4
118,5

5.400
3.300
2.395
17.150
3.010
300
12.621

5.400
3.300
2.395
17.150
3.010
300
12.621

870
2.023
2.127
16.093
4.765
14
13.992

16,1
61,3
88,8
93,8
158,3
4,7
110,9

89
91
94

51.131
16.568
132.400
81.640

51.131
16.500
132.640
81.640

47.003
20.157
149.803
81.444

91,9
122,2
112,9
99,8

44.176
68
18.566
81.640

44.176
—
18.756
81.640

39.884
5.184
38.271
81.438

90,3
—
204,0
99,8

99

674.300

722.600

764.104

105,7

212.300

229.381

244.025

106,4

99

0013 3.465.023 3.465.023 3.449.673
0072
—
—
269

101,0
—

3.465.023 3.465.023 3.499.673
—
—
22

101,0
—

0013
0072

739

—

0093

5.025.690 4.938.136 4.970.491
—
55.306
55.306
1.729.042 2.368.962 2.368.962

100,7
100,0
100,0

0093

—

944

—

5.896.371 5.844.581 5.897.956
—
73.998
0071
73.998
00 2.108.300 2.739.480 2.739.480

100,9
100,0
100,0

—

_

_

0022

■ ■

192.786

192.786

100,0

0024

__

1.190

1.190

100,0

8.004.671 8.852.035 8.906.432

100,6

Ogółem

Uwaga: W kwotach budżetu jednostkowego
wojewódzkiego nie wykazano dotacji
z budżetu centralnego, przekazanych
do budżetów stopnia podstawowego
w wysokości

—

Razem
89
91
94

Doch. wł.
0071
00

__

__

__

0021

_.

_

_

_

0022

—

1.190

1.190

100,0

0024

6.754.732 7.363.594 7.395.949

100,4

__

0021

1.022

—

79
80
83
85
86
87
88

__

379.258

370.518

370.518

Ogółem

100,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/10/80
Rady Narodowej Miasta Łodzi z dnia
31. 03. 1980 r.
Wykonanie budżetu zbiorczego i budżetu jednostkowego wojewódzkiego za rok 1979

w tys. złotych

WYDATKI — w układzie działów

Budżet jednostkowy wojewódzki

Budżet zbiorczy

Treść

1
Przemysł
Budownictwo

wg uch
Dz./
wał rad
rozdz.
narodo
wych

2

01
31

3

500
30

po zmia
nach

wykona
nie

4

5

13.715

__
13.715

wg uch
Stos. % wały rady po zmia wykona
wykon. narodo
nach
nie
5 :4
wej

6
•—
100,0

8

7
500
30

—
13.715

9
—
13.715

Stos. %
wyk.
9 :8

Dz./
rozdz.

10

11

—
100,0

•—
31
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1

1

2

Rolnictwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Różne usługi materialne
Gospodarka komunalna
Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi komunalne

Razem urządzenia socjalne
i kulturalne
Różna działalność
Administracja państwowa
Odprowadzenia na fundusz
miejski
Rezerwy

Razem wydatki majątkowe
Dotacje ze środków budżetu
jednostkowego wojewódzkiego
Rozliczenia między budżetami
stopnia podstawowego i woje
wódzkiego

1

1

5

6

179.054

98,0

77

1.784.880 1.839.458 1.831.988
2.097
2.100
2.100

79
80
81
83
85
86
87
88

89
91
99
0081

00
00

1

7

1

8

10

9

71.913
71.354
70.781
152
152
135
—
—
—
900
900
839
1.475.489 1.498.496 1.498.374

1

n

99,2
88,8
—
93,2
100,0

40
45
50
66
70

173.649

98,1

74

99,6
99,9

1.720.474 1.761.643 1.757.493
2.100
2.100
2.097

99,8
99,9

1.102.406 1.166.524 1.162.195
460.252
465.744
454.700
3.812
4.016
3.961
336.990
297.698
338.046
2.663.353 2.887.236 2.868.288
174.297
166.910
176.116
77.618
77.264
70.638
3.673
3.635
3.223

99,6
98,8
94,9
99,7
99,3
99,0
99,5
99,0

218.702
99.806
98.244
445.864
453.812
448.429
3.414
3.469
3.324
256.358
291.455
290.915
2.663.353 2.887.236 2.868.288
166.910
176.116
174.297
61.226
67.250
67.070
3.073
3.523
3.522

98,4
98,8
95,8
99,8
99,3
99,0
99,7
100,0

79
80
81
83
85
86
87
88

4.764.989 5.121.073 5.088.830
34.842
33.972
14.840
237.955
232.333
221.364

99,4
97,5
97,6

3.821.000 3.984.767 3.956.186
13.980
33.982
32.748
90.588
92.203
89.667

99,3
96,4
97,2

Razem
89
91

330
—

100,0
—

6.831.171 7.240.733 7.187.453
636.465
636.988
550.500
779.407
780.338
623.000

99,3
99,9
99,9

1.173.500 1.417.326 1.415.872

99,9

192.786

192.786

100,0

-

1.190

1.190

100,0

—

8.004.671 8.852.035 8.797.301

99,4

176.713

330
44.768

0022

—

0024

Ogółem

4

97,4
93,2
82,4
93,2
99,9

74

Razem wydatki bieżące
Wydatki na inwestycje
Wydatki na remonty kapitalne

1

87.196
87.925
85.681
1.058
1.140
1.062
201
244
244
900
900
839
1.518.239 1.552.866 1.551.436

40
45
50
66
70

Razem przedsięb. i jednostki
gospodarcze
Nauka
Szkolnictwo ogólnokształcące
i wychowanie
Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo wyższe
Kultura i sztuka
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Kultura fizyczna i sport
Turystyka i wypoczynek

3

1

Nr 6

182.668

330
7.075

171.490

177.026

Razem
77

—

99
0081

5.677.637 5.873.381 5.836.094
550.500
629.219
628.916
526.595
668,208
668.377

99,4
100,0
100,0

Razem
00
00

1.077.095 1.297.427 1.297.293

100,0

Razem

31.595

786

—

192.786-

192.786

100,0

0022

—

—

—

0024

99,5

Ogółem

6.754.732 7.363.594 7.326.173

Uwaga: w kwotach budżetu jednostkowego
wojewódzkiego nie wykazano dotacji
z budżetu centralnego, przekazanych
do budżetów stopnia podstawowego w wysokości

379.258

370.518

100,0

370.518

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1/10/80
Rady Narodowej Miasta Łodzi z dnia
31. 03. 1980 r.

Zestawienie zmian w budżecie jednostkowym województwa miejskiego łódzkiego za 1979 rok
w tys. złotych

Lp.

1

Treść

2

I.

DOCHODY

1.
2.
3.

Dochody własne
Nadwyżka budżetowa
Dotacje z budżetu centralnego

Budżet wg
uchwały
decyzji
Rady Naro
władz cen
dowej Miasta
tralnych
Łodzi

3

4

5.025.690
—
1.729.042

-82.812
—
636.628

Zmiany budżetu wynikające z:

rozliczenia
nadwyżki
z 1978 r.

rozdyspono
wania re
zerw bu
dżetowych

przeniesień
kredytów

innych
zmian

Budżet
P°
zmianach

5

6

7

8

9

36.921
—

—
—

—
-2.020

-4.742
18.385
5.312

4.938.136
55.306
2.368.962

Nr 6_____________________ DZIENNIK URZĘDOWY RADY NARODOWEJ MIASTA ŁODZI

1

2

3

4

4.

Rozliczenia z budżetami niż
szych stopni

—

—

Ogółem dochody
II.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

WYDATKI
Wydatki bieżące (bez rezerw)
Rezerwy ogólne
Razem wydatki bieżące
Remonty kapitalne
Wydatki ma inwestycje
Rezerwy na czyny społeczne
inwestycyjne
Razem wydatki majątkowe
Dotacje ze środków budżetu
jednostkowego wojewódzkiego
dla budżetów stopnia pod
stawowego

Ogółem wydatki

6.754.732

553.816

5.646.042
31.595
5.677.637
526.595
545.500

345.373
11.800
357.173
119.780
76,863

5.000
1.077.095

196.643

6.754.732

553.816

Poz. 30

POSTANOWIENIE NR 41/30/80
Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi
z dnia 22 lutego 1980 r.
w sprawie wyróżnienia Honorową Odznaką Miasta Łodzi
Na podstawie § 9, pkt. 7 uchwały Nr 11/12/74 Rady Naro
dowej Miasta Łodzi z dnia 31 stycznia 1974 r. (Dz. Urz. Ra
dy Narodowej Miasta Łodzi, Nr 4, poz. 21) oraz po wysłu
chaniu propozycji Wojewódzkiej Komisji Odznaczeń Pań
stwowych — Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi
postanawia:
1. Wyróżnić Honorową Odznaką Miasta Łodzi z okazji Mię
dzynarodowego Dnia Kobiet zasłużone działaczki woje
wództwa miejskiego łódzkiego
Odznakę otrzymują:
1) Bronisława Adamowicz
2) Aniela Adamska
3) Halina Albert
4) Elżbieta Artykiewicz-Wyrwas
5) Łucja Bajak
6) Aniela Bagińska
7) Jadwiga Bilewicz
8) Maria Bilant
9) Władysława Biernacka
10) Aurelia Czerwińska
11) Janina Chruścińska
12) Irena Chumska
13) Krystyna Dalewska
14) Teresa Dobrosz
15) Maria Dudka
16) Małgorzata Fajersztajn
17) Irmina Filipiak-Miastkowska
18) Janina Fulko
19) Alfreda Fogel
20) Halina Gawlik
21) Longina Gajda
22) Zofia Gralińska
23) Anna Gawrońska
24) Henryka Gnatkowska
25) Zofia Gromelska
26) Krystyna Grzegorzewicz
27) Aniela Janczak
28) Jolanta Jastrzębska
29) Franciszka Jendrys
30) Mirosława Jaskulska-Sauter
31) Halina Jeżak
32) Halina Jerzak
33) Aniela Jeziorska
34) Bożenna Kaniewska
35) Halina Kieszkowska
36) Sabina Klimczak
37) Regina Klimaszewska

5

6

8

9

1.190

1.190

-2.020

20.145

7.363.594

-179.760

20.145

-179.760
13.133
-2.020

20.145

5.872.595
786
5.873.381
668.208
629.219

1

—

36.921

—
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246

40.795
-79.284
-38.489
8.700
8.630

246

-5.000
12.330

11.113

1.297.427

26.159

166.627

192.786

—

-2.020

36.675
36.675

36.921

—

20.145

38) Jadwiga Kluska
39) Irena Kaczmarek
40) Zofia Kłopocka
41) Michalina Kleszczewska
42) Halina Kozendra
43) Maria Krawczyk
44) Karolina Kudlik
45) Barbara Kukieła
46) Maria Kurowska
47) Halina- Kwiatkowska
48) Wanda Kragel
49) Janina Kowalska
50) Albina Kraska
51) Irena Komorowska
52) Henryka Kilian
53) Barbara Karaskiewicz-Jurasz
54) Krystyna Kuligowska
55) Jadwiga Klimek
56) Alina Latkowska
57) Kazimiera Lange
58) Alicja Lewandowska
59) Wiesława Libera
60) Krystyna Łomża
61) Wiesława Maciak
62) Krystyna Machowicz
63) Janina Maj
64) Krystyna Majchrzak
65) Elżbieta Matykiewicz
66) Teresa Milczarska
67) Bożenna Mraczek
68) Elżbieta Mularska
69) Mirosława Nowak
70) Helena Nowak
71) Halina Nawrocka
72) Urszula Nosalska
73) Alina Nogowska
74) Irena Olejniczak
75) Wiesława Owczarek
76) Stefania Płoszyńska
77) Anna Popiel
78) Janina Przybyt
79) Mirosława Przyłuska
80) Bożenna Pacak
81) Krystyna Puzder
82) Stanisława Pejga
83) Maria Pietrzak-Kuflowa
84) Halina Plucińska
85) Barbara Podgórska
86) Halina Przychodniak
87) Zofia Rychlik
88) Helena Rengel
89) Alicja Rosiak
90) Irena Różycka
91) Krystyna Rychter
92) Maria Rybińska
93) Krystyna Sikora!

7.363.594
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Nr G

94) Irena Siwińska
95) Krystyna Skolecka-Kona
96) Mirosława Soczyńska
_
Poz. 32
97) Zofia Skalska
98) Jadwiga Sieradzan
ZARZĄDZENIE NR 3/80
99) Irena Stokowska!
Naczelnika Miasta i Gminy w Aleksandrowie Łódzkim
100) Jadwiga Stankiewicz
z dnia 28 marca 1980 roku
101) Janina Słomińska
102) Zofia Stefańska
w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa terenów
103) Barbara Sznajder
* budowlanych na obszarze wsi Rąbień
104) Zofia Strzałkowska
105) Maria Sumera
Na podstawie art. 8 ustawy , z dnia 31 stycznia 1961 r. o te
106) Alicja Szałańska
renach budowlanych na obszarach wsi (Dz. U. Nr 27
107) Romana Sztarbała
z 1969 r., poz. 216 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 rozpo
108) Alicja Szturma
rządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1970 r. w spra
109) Barbara Szwalbe
wie zasad przejmowania terenów budowlanych na obsza
110) Zofia Szczecińska
rach wsi na własność Państwa (Dz. U. Nr 3 poz. 16
111) Jadwiga Szewczyk
z 1970 r.) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja
112) Antonina Szmiech
1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Pań
113) Urszula Świątek
stwa, oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U.
114) Jadwiga Talczewska
Nr 16, poz. 91 — z późniejszymi zmianami)
115) Alfreda Teod orczyk
116) Bożena Wadzyńska
zarządzam:
117) Bronisława Walkiewicz
§ 1
118) Maria Wądołowska
119) Regina Wilk
Przejąć na własność Skarbu Państwa grunty położone we
120) Marianna Wojciechowska
wsi Rąbień gmina Aleksandrów Łódzki o powierzchni
121) Halina Barbara Włodarczyk
26331 m2 uwidocznione na mapie sytuacyjnej zaewidencjo
122) Róża Wolniakowska
nowanej w dniu 27.03.1980 r. za numerem 197/13/361/80 w
123) Janina Waszczyk
składnicy Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rol
124) Henryka Zacharska
nych w Łodzi jako działki:
125) Danuta Znyk
nr 122 o powierzchni 5294 m2 stanowiącą własność ob. Hen
126) Zdzisława Zdanowska
ryka Zasiadczyka s. Stefana i Stefanii zam. wieś Rąbień
127) Jadwiga Zduniak
nr 121/1 o powierzchni 13142 m2 stanowiącą własność ob.
Wyróżnić Honorową Odznaką Miasta Łodzi 100-letnią Bronisława Lasoty s. Edwarda i Henryki zam. wieś Rąbień
mieszkankę miasta.
nr 116/12 o powierzchni 486 m2 stanowiąca własność od- ob.
Odznakę otrzymuje:
Władysława i Kazimiery małż. Banasiak zam. wieś Rąbień
Antonina Chodkiewicz
nr 116/11 o powierzchni 32 m2 stanowiąca własność ob. ob.
Wyróżnić Hanorową Odznaką Miasta Łodzi dyrektora Mariana i Barbary małż. Weber zam. Łódź, ul. Kadłubka
Huty Stalowa: Wola.
44 m. 10
Odznakę otrzymuje:
nr 116/10 o powierzchni 2079 m2 stanowiącą własność ob. ob.
Zdzisław Malicki
Mariana i Barbary małż. Weber zam. Łódź, ul. Kadłubka
Wyróżnić Honorową Odznaką Miasta Łodzi pracowni 44 m. 10
ków z okazji jubileuszu 35-lecia redakcji Dziennika Po nr 116/9 o powierzchni 899 m2 stanowiącą własność ob. ob.
pularnego.
Mariana i Barbary małż. Weber zam. Łódź, ul. Kadłubka
Odznakę otrzymują:
44 m. 10
1) Leszek Rudnicki
nr 116/8 o powierzchni 32 m2 stanowiącą własność ob. Sta
2) Mieczysław Stolarski
nisława Kędrowskiego zam. wieś Rąbień
3) Zdzisław Szczepaniak
nr 116/2 o powierzchni 3073 m2 stanowiącą własność ob. ob.
4) Andrzej Wach
Edwarda i Janiny małż. Sztybrych zam. Łódź, ul. Więc
5) Wiesław Wróbel
kowskiego 79/81
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
117/1 o powierzchni 1294 m2 stanowiącą własność ob. ob.
Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo nr
Henryka i Genowefy małż. Grzywa zam. wieś Rąbień
wym Rady Narodowej Miasta Łodzi.
Z-ca Przewodniczącego
§ 2
Rady Narodowej Miasta Łodzi
Przejęcie gruntów następuje w stanie wolnym od długów
Klemens Kwiatkowski
hipotecznych i innych obciążeń, z wyjątkiem służebności
gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych lub zbio
rze dokumentów.
Poz. 31

UCHWAŁA NR XII/34/80
Dzielnicowej Rady Narodowej
Łódź-Śródmieście
z dnia 3 marca 1980 r.
w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Łodzi

§ 3
Po przejęciu gruntów w faktyczne władanie odrębną de
cyzją ustalone zostaną służebności gruntowe, wysokość
i termin wypłaty odszkodowania, oraz osoby uprawnione
do jego otrzymania.

Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia
1960 r. o ławnikach ludowych w sądach powszechnych (Dz.
U. Nr 54, poz. 309 z późniejszymi zmianami) — Dzielnicowa
Rada Narodowa Łódź-Śródmieście

§ 4
Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędo
wym Rady Narodowej Miasta Łodzi i z chwilą ogłoszenia
nabiera mocy obowiązującej.
Z-ca Naczelnika
Krzysztof Czajkowski

uchwala:
1. Odwołać ławnika, obywatela Leszka Kamińskiego, na
skutek skazania go prawomocnym wyrokiem sądu.
2. Zobowiązać Prezesa Sądu Rejonowego w Łodzi do za
wiadomienia obywatela Leszka Kamińskiego o skreśleniu
go z listy ławników.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędo
wym Rady Narodowej Miasta Łodzi.
Przewodniczący
Dzielnicowej Rady Narodowej
Łódź-Śródmieście
Tadeusz Lewandowski

Poz. 33
ZARZĄDZENIE NR 1
Naczelnika Gminy w Andrespolu
z dnia 20 lutego 1980 r.
w sprawie przejęcia terenów budowlanych
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 31. stycznia
1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi (Dz. Uz 1969 r. Nr 27, poz. 216 z późniejszymi zmianami) oraz § 1

Nr 6

DZIENNIK URZĘDOWY RADY NARODOWEJ MIASTA ŁODZI

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1970 r.
w sprawie zasad przejmowania terenów budowlanych na
obszarach wsi na własność Państwa (Dz. U. Nr 3, poz. 16)
w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1975 r.
o dwustopniowym podziale Państwa oraz o zmianie ustawy
o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91)
zarządzam:

1. Przejąć na własność Państwa grunty położone we wsi
Andrzejów:
— działkę uwidocznioną na mapie ewidencyjnej wsi An
drzejów pod poz. rej. 31-5, nr dz. 818 o pow. 0,33 ha
należącą do Ireny i Józefa małż. Rykowskich zam. w
Łodzi, Al. Kościuszki 13 m. 18.
2. Przejąć na własność Państwa grunty położone we wsi
Justynów:
— działkę uwidocznioną na mapie ewidencyjnej wsi Ju
stynów pod poz. rej. 343 nr dz. 810/11 o pow. 1,35 ha
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należącą do Franciszka Dudka, zam. w Justynowie,
przy ul. Głównej 56,
— działkę uwidocznioną na mapie ewidencyjnej wsi Ju
stynów pod poz. rej. 193 nr dz. 811/5 o pow. 1.08 ha
należącą do małż. Wiktora i Wiktorii Rżanek, zam. w
Łodzi przy ul. Będzińskiej 12.
3. Nieruchomości wymienione w ust. 1—2 przejmuję w sta
nie wolnym od długów hipotecznych i innych obciążeń
z wyjątkiem służebności gruntowych ujawnionych w
księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów.
4. Po objęciu gruntów w faktyczne władanie — odrębną
decyzją ustalone będą służebności gruntowe, wysokość
odszkodowania oraz osoby uprawnione do otrzymania od
szkodowania.
5. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzę
dowym Rady Narodowej Miasta Łodzi i z chwilą ogło
szenia nabiera mocy obowiązującej.

Naczelnik Gminy w Andrespolu
Stanisław Jakubowski

Poz. 34
LISTA

jednostek organizacyjnych, które są uprawnione do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie projektowania w budownictwie na terenie
•
m. Łodzi i województwa miejskiego łódzkiego
Stan na dzień 24 marca 1980 roku

Data
Lp.

Nazwa jednostki
projektowej

Adres (miejsce
wykonywania
działalności
zawodowej)

Określenie specjalności w projektowaniu

wydania
pozwo
lenia

wygaś
nięcia
pozwo
lenia

Nr
rejestru

1

Zespół Usług Technicz
nych przy Radzie Od
działu Łódzkiego Na
czelnej Organizacji
Technicznej

Łódź, Plac
Sporządzanie projektów obiektów bu
Komuny Paryskiej dowlanych określonych w art. 2 ust. 1
oraz planów realizacyjnych wymienio
5a
nych w art, 20 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 24 października 1974 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229)

29. II.
1980 r.

1.1.
1985 r.

72

2

Centralny Związek
Spółdzielni Rolniczych
„Samopomoc Chłopska”
Rejonowe Biuro Pro
jektów w Łodzi

Łódź,
ul. Żeligowskiego
Nr 32/34

Sporządzanie projektów obiektów bu
dowlanych określonych w art. 2 ust. 1,
oraz planów realizacyjnych wymienio
nych w art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 24 października 1974 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229)
dla potrzeb inwestorów gospodarki rol
nej i związanych z obsługą rolnictwa

30. IV
1977 r.

1. I.
1982 r.

68

3

Spółdzielnia Pracy
ES-BE-DE

Łódź,
ul. Nawrot 31

Sporządzanie projektów obiektów bu
dowlanych określonych w art. 2 ust. 1
oraz planów realizacyjnych wymienio
nych w art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 24 października 1974 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229)

21. VI
1977 r.

1. I.
1982 r.

69

1. I.
1985 r.

71

3

Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjno-Usługowa
w Warszewicach Pra
cownia Projektowa
w Łodzi

ul. Świerczewskie
go 19 m. 16
Adres pocztowy
90-420 Łódź,
ul. Piotrkowska 90

Sporządzanie projektów obiektów bu
dowlanych określonych w art. 2 ust. 1
oraz planów realizacyjnych wg art. 20
ust. 2 pkt 2. ustawy z dnia 24 pa
ździernika 1974 r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 38, poz. 229) w zakresie
budownictwa rolniczego ze specjalnym
uwzględnieniem drobiarstwa

Uwagi

konty
nuacja
pozwo
lenia
Nr 66

t

29. II
1980 r.

konty
nuacja
pozwo
lenia
Nr 70
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Uwaga: 1) lista obejmuje jednostki, których działalność
zawodowa w zakresie projektowania w budownictwie objęta
jest obowiązkiem uzyskania pozwoleń na tę działalność w
oparciu o rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemy
słu Materiałów Budowlanych z dnia 16 kwietnia 1975 r. w
sprawie zasad wydawania pozwoleń na działalność zawodo
wą w zakresie projektowania w budownictwie, oraz doraź
nego wykonywania prac projektowych (Dz. U. Nr 13, poz.
76, zm. Dz. U. z 1979 r. Nr 3, poz. 12)
2) Powołane w rubryce 4 dla każdej jednostki projekto
wej przepisy ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) stanowią, co następuje:

Nr 6

Art. 2 ust. 1 Przez „obiekty budowlane” rozumie się stałe
i tymczasowe budynki, lub stałe i tymczasowe budowle, jak
mosty, budowle ziemne tunele, drogi, linie kolejowe, sieci
energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechnicz
ne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporo
we, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, stanowiące
całość techniczno-użytkową wyposażoną w instalacje i urzą
dzenia niezbędne do spełniania przeznaczonych im funkcji.
Art. 20 ust. 2 pkt 2 Opracowanie planu realizacyjnego
określającego urbanistyczne i architektoniczne zagospoda
rowanie terenu inwestycji, lub działki budowlanej.
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