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Komitetu Rozbudowy Miasta. - Protokół 16 (III sesji) posiedze.)1.
• nia Rady Miejskiej (dok.) - Sprawozdanie z działalności Wydziału
Opieki Społecznej w r. 1928. - Kronika Miejska. - Z życia miast polskich~ - Ogłoszenia. .

.......-._......--...._._._..._ ....__........_-...--.1.......--_.--._.
Z Komitetu Rozbudowy Miasta.
Do: 25 ub. m., pod przewodnictwem p. prezydenta Ziemięckjl(go,

odbyło się posiedzeni~ Komitetu Rozbudowy Miasta, w którem wzięli
udział pp.: prezes Holcgreber, ławnicy Kuk i Izdebski, radni Milman, Potkański i Pogonowski, ob. St. Pawłowski. przedstawiciel Urzędu ,Wojewódzkiego - inż. Sunderland oraz referent Komitetu - inż. Miintz.
Wśród komunikató,w odczytane zostało i przyjęte do wiadomości
Urzędu· Wojewódzkiego w sprawie akcji Komitetów Rozbudowy,
podkreślające konieczność racjonalnej kalkulacji czyns'zów komornianych
przy staraniach petentów o uzyskanie pożyczki na budowę. Urząd Woje-'
wódzki wypowiada się w tych kwestjach, jak 'nastę.puje:

pismo

"Komitety Rozbudowy, rozpatrując podania petentów i stawiając
wnioski o udzielenie pożyczek, bądź też o przydział gruntów państwowych
dla budownictwa mieszkaniowego, nie rozpatrywały często kalkulacj i
czynszów. Pominięcie tego tak ważnego czynnika musiało uj emnie odbić
się na akcji budowlanej. W przyszłości należy baczyć na to, aby do dołączanych do podań kosztorysów i projektów budowli załączano jeszcze
kalkulacj ę czynszu mieszkaniowe~o".
"Kalkulacja czynszów winna wyIrikać z kosztów rzeczywistych budowli, oprocentowania kapitału własnego i pożyczki, amortyzacji tychże
kapitałów, procentów od kapitału wydatkowanego na zakup terenu pod
budowę, kosztów administracji i utrzymania budowli. Koszty adr,ninis·tra.cyjne nie powinny pochłaniać kapitału zakładowego Spółdzielni, również
nie powinny koszty te być pokrywane z kwot otrzymywanych z Państwo
wego Funduszu Budowlanego Itla budowę danego obj ektu".
"Uzależnienie udzfelenia pożyczki z Państwowego Funduszu Budowlanego od racjonalnej. ,kalkulacj i czynszu wpłynie dodatnio na całokształt
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ruchu' budowlanego i pozwoli na wykończenie budowli w ramach zakreślo
nego programu rozbudowy danego miasta".
"Uzdrowienie akcji rozbudowy jest uzależnione w znacznej mierze
od racjonalnej kalkulacji właściwych kosztów budowy, gdyż jed1Dym
sprawdzianem należytej kalkulacji !jest niski czynsz przy dosyć wysokiem
or-rc.centnwaniu włożonych, w budowę kapitałów".
Zalecenia powyższe będą przedmtotem obrad Komitetu Rozbudowy
Miasta na jednem z na,jbliższych posiedzeń.
Następnie Komitet rozpatrywał i zadecydował szereg podań o podwyższenie ceny jednostkowej, względnie przyznanie kredytów dodatko-wych na wykończenie budowli. Podania o • pożyczki na budowle, dotychczas przez Bank Gospodarstwa Krajowego nie finansowane, w myśl wniosku komisji, zostały bez rozpatrywania uchylone, ze względu na to, że
Komitet nie rozporządza obecnie żadnemi kredytami konłyngenłowemi, ani
też nie posiada danych co do określenia ich wysokości na okres naj bliż
szy. Podania tego rodzaju, t. j. na budowle dotychczas niefinansowane
nie będą wogóle na przyszłość przez Biuro Komitetu przyjmowane;
wnioski zaś, przesłane lUż do B. G. K. o udzielenie pożyczek z art. 28
Ustawy o rozbudowie na budowle dotychczas niefinansowane, zosłaną
z· Banku wycofane.
W dalszym toku obrad omówiono sprawę pożyczek. remontowych.
przyczem ze sprawozdania Biura Komitetu okazało się, że skierowano do
Banku Gospodarstwa Krajowego wniosków o pożyczki na remonty na
ogólną sumę 'zł. 567.000, z czego Bank anulował wniosków na sumę złotych
88,500 j pozostało więc wniosków w Banku Gosp. Kr. na sumę złotych
479.~0. Ponieważ kredyt remontowy wynosił, ,jak wiadomo, zł. 500.000,
pozostała do dyspozycji Komitetu reszta w wysokości zł. 20,800 i ew.
pewna suma z tytułu wniosków dotychczas niezrealizowanych, których
ogólna wysokość sięga cyfry zł. 203.100. Po dokładnem stwierdzeniu
w porozumieniu z B. G. Kr. okoliczności powyższych i definitywnem ustaleniu pozostających do dyspozycji Komitetu Rozbudowy sum remontowych,
- Komisja rozpatrzy nieuwzględnione podania 'O pożyczki remontowe
i zgłosi odpowiednie wnioski o przyznanie Łych pożyczek na plenum Komitetu.
W końcu posiedzenia Komitet Rozbudowy uchwalił jednogłośnie
następuj ący wniosek, zgłoszony przez komis j ę, a dotyczący konwertowania zaciągniętych pożyczek budowlanych:
Komitet Rozbudowy Miasta wezwał licznych właścicieli domów
mieszkalnych, wybudowanych przy pomocy kredytów państwowych do wykończeńia braków, pozostałych z budowy jak: otynkowanie, pomalowanie
klatek schodowych i t. .p., w celu przeprowadzenia konwersji zaciągniętej
pożyczki.
Ponieważ w wielu wypadkach właściciele nie zasŁosowali się
do wezwania Komitetu, Komitet Rozbudowy Miasta - zgodnie z opinją
komisji Korpitetu Rozbudowy - ..chwala: zwrócić s,ię do Banku Gospo~
darstwa Krajowego, ażeby w wypadkach nieust.mJJęcia w wyznaczonym
terminie przez właścicieli nieruchomości braków, uniemożliwiających skonwertowanie zaciągniętej 'pożyczki, Bank zażądał zwrotu udzielonej pożyczki, zgodnie z Rozporządzeniem o rozbudowie miast.
W wypadkach,
gdy właściciel nie podjął jeszcze wszystkich rat pożyczkowych, winna mu
być wypłacona ostatnia rata dopiero po stwierdzeniu, że budowla została
całkowicie wykm'iczona.
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Protokół
16 (III sesji) posiedzenia Rady Miejskiej.
(Dokończenie) ,

U c h w a 1'0 n o :
IIL W sprawie statutu o podatku miejskim od publicznych zabaw,
rozrywek i widowisk Da rzecz Kasy m. Lodzi:
A. 1.. Rozesłanie projektu statutu uznać za pilerwsze czytanie;
2. Rada Miejska, w związku z wnioskiem Magistratu Nr. 981 z dnia
19 września 1929 roku, zatwierdza w drugiem i trzeciem czytaniu.

STATUT
o podatku miejskim od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk
na rzecz kasy m, Lodzi.
Na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych ("Dz. U. R. P." Nr. 94,
poz. 747) wydaje się następujący statut o podatku miejskim od publicznych zabaw, widowisk i rozrywek.
§ 1.
Na rzecz kasy m. Łodzi pobiera się podatek od przedstawień teatralnych, widowisk, koncertów, zabaw, rozrywek i innych atrakcyj.
Podatkowi temu podlegają wszystkie urządzane w obrębie granic
miasta publiczne zabawy, rozrywki, widowiska i koncerty, nie wyłącza
jąc zabaw, rozrvwek, widowisk i koncertów, urządzanych przez Stowarzyszenia, Związki i Kluby, czy to w ścisłem kole swoich członków, czy
też przy udziale zaproszonych gości.
§ 2.
Podałek ten pobiera się w formie podatku procentowego do za"
sadni'czej ceny biletu, w wypadkach zaś, przewidzianych w §§ 9 i 10 statutu, w sposób ryczałtowy.
Przedsiębiorca lub urządzający zabawy, rozrywki, widowiska lub
koncerty, będące przedmiotem podatku, ściąga przypadającą miastu sumę
podatkową łącznie z opłatą za wejście i wnosi, należność do kasy miejskiej.
§ 3.
W olne od podatku są:
1. odczyty ~ pokazy rzeczowe, świetlne i t. p., mające cele naukowe
i oświatowe, o ile nie posiadają charakteru przedsiębiorstwa zarobkowego;
2. muzea i wystawyj nie posiadające t;harakteru zarobkowego;
3. popisy szkolne oraz zabawy, przedstawienia, koncerty, urządzane
w budynkach szkolnych i w budynkach na ten cel przez szkoły
wynajętych, jeżeli jako wykonawcy widowisk występują uczniowie
szkół, lub też inni wykonawcy, występujący wyłączni:e dla celów
wychowawczych;.
.
4. przedstawienia teatralne i koncerty, urządzane dla młodzieży specjalnie w celach pedagogicznych po cenach minimalnych, określo
nych przez Magistrat;
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5. akademje uroczyste, urządzane ku uczczeniu pamiątek przez instytucje kulturalno-oswiatowe i
6. ślizgawki, o ile na nich nie przygrywa muzyka;
7. bilety bezpłatne (passe-partout)j
.
8. przedstawienia i zabawy, z których dochód przeznacza się wyłącz-·
nie i bezpośrednio na cele dobroczynne lub oświatowe, zgóry określone, a urządzane przez Polski Krzyż Czerwony, Straż Ogniową
Ochotniczą Łódzką oraz przez organizacje, które Magistrat uzna
za zrzeszenia pracownicze i
9. zabawy, urządzane przez poje4yńcze osoby w prywatnych· miesz-·
kaniach oraz zabawy reprezentacyjne, urządzane przez urzędy publiczne,niepołąezone z opłatą za wejście tudzież z opłatą za konsumpcję trunków i potraw.
.
Pomieszczeń klubowych nie uważa się za prywatne.

§ 4.
Od poniżej wyszczególnionych imprez podatek wynosi:
1. 10% od opłaty za wejście:
a) na operę, przedstawienia dramatyczne z wyjątkiem farsy oraz
na inne przedstawienia teatralne i występy o wyższej wartości'
artystycznej,
b) na koncerty, nie po.łączone z innemi atrakcjami,
c) do muzeów i na wystawy, o ile nie ma zastosowania p. 2 § 3-go.
d) na odczyty, nieobjęte p. 1 § 3-go,
e) na ślizgawki, na których przygrywa muzyka,
f) na przystanie wloślarskie, utrzyinywane przez przedsiębior
stwa prywatne dla celów rozrywkowych,
g) na zabawy ogrodowe, niepołączone z atrakcjami o charakterze'
kabaretowym, a także na zawody i popisy sportowe, urządza
ne przez stowarzyszenia sportowe i gimnastyczne, o ile zawody
lub popisy niie są połączone z innemi atrakcjami,
hl na przedstawienia teatralne! amatorskie oraz na zabawy towarzyskie bez tańców, urządzane przez stowarzyszenia, związki
i organizacje dla swych członków i zaproszonych gości,
2. 15% od opłaty za wejście:
aj na farsę i operetkę;
3. 50% od opłaty za wejście~
a} do cyrku,
b) . do t. zw. "Luna Parków" oraz do wszelkiego rodzaju' imprez,
znajdujących się na tereni!e tych przedsiębiorstw jak np.: kolejki napowietrzne; karuzele, elektrodromy, hipodromy, teatrzyki.
cyrki, zwierzyńce, strzelnice i t. p., o ile za korzystanie z tych.imprez, )liiezależnie od opłaty za wejście na teren przedsilębior
stwa, pobierana jest oddzielna opłata;
e) na szopki artystyczne,
dl na zabawy taneczne,
e) na przedstawienia sylwestrowe t. zw. wesołki sylwestrowe,
f) na przedstawienia sceniczne, nieobjęŁe innem.i punktami mnieJ--szego paragrafu,
g) na wyścigi samochodowe i konne r
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4. 75 % od opłaty za wejście:
aj na przedstawienia teatrów-variete i kabaretów, o ile przedstawienia te odbywają się w lokalu lub na terenie z wyszynkiem
alkoholu,
b l na maskarady i bale,
c) na wy~cigi konne i inne podobne widowiska, połączone z grą
lub zakładamii,
d) na przedstawienia kinotealrów-variete, na których oprócz wyświetlanych filmów urządzane są atrakcje kabaretowe.

§ 5.
Od przedstawień kinematograficznych podatek wynosi:
'1. al 10% - od opłaty za wejście na przedstawienia, na których wyświetlane są pod.ług stampilowej oceny Ministerstwa Spraw
Wewnęirznych filmy naukowe, krajoznawcze i historyczne,
b) 20% - od opłaty za wejście na przedstawienia, na których
wyświetlane są podług stampilowej oceny Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych filmy o wyższej wartości artystycznej,
-e) 25% - od opłaty za wejście na przedstawienia, na których
wyświetlane są podług stampilowej oceny Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych filmy artystyczne,
·d) 30% - od opłaty za wejście na przedstawienia, na których
wyświetlane są podług stampjlowej oceny Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych filmy rozrywkowe dobre,
e) 50% - od opłaty za wejście na przedstawienia, na których wyświetlane są podług stampilowej oceny Ministerstwa Spraw
,'Wewnętrznych fillmy rozrvwkowe,
f) 60% - od opłaty za wejście na przedstawienia, na których
wyświetlane są podług sta.mpilowej oceny Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych 'filmy małowartościowe,
'2. a) 5 % - od opłaty za wejście na przedstawienia, na których wyświetlane są w-ymienione w p. 1a nmiejszego paragrafu filmy,
zaopatrzone dodatkową stampilą "Temat polski",
hl 10% - od opłaty za wejście na przedstawienia, na których'
wyświetlane są wymienione w punkcie 1 pod lit. b, e, d, niniejszego paragrafu filnly, zaopatrzone dodatkową stampilą "Temat
polski",
'
ej 15% - od opłaty za wejście na przedstawienia, na których wy-'
świetlane są wymienione w p. 1 e niniejszego paragrafu filmy,
1!~opatrzone d~datkową stampilą "Temat polski",
d) 40% - od opłaty za wejści~ na przedstawienia, na których
wyświletlane są wymienione w p. 1 f niniejszego paragrafu filmy,'
zaopatrzone dodatkową stampilą ,;Temat polski".
Podatek oblicza
-letów

się wedłuS!

§ 6.
ceny zasadniczej i liczby wydanych bi-

wstępu.

Przy obliczaniu nie bierze
płatnie.

się

,w

rachubę

biletów, wydanych bez-

"
Cena, podana na b~lecie służy za podstawę wymiaru nawet wtedy,
kiedy bilet wydany został faktycznie po c~nie niższej j natomiast w razie
_pobrania kwoty wyższej od ceny, podanej na bilecie, podatek oblicza się
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według tej fCl.ktycznie pobranej ~woty niezależnie od kary, jaka może być·
nałożona w myśl § 22 niniejszego statutu. Jako zasadniczą cenę biletu
należy rozumieć opłatę, pobraną na rzecz przedsiębiorcy z wyłączeniem

podatku.
§ 7.
W wypadkach wyświetlania zaopatrzonych dodatkową sŁampilą "Temat polski" filmów, jako dodatków' do programu zasadniczego i o ile- filmv·
te posiadają jedną z ocen Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wymienionych w § 5 niniejszego statutu, z wyjątkiem oceny "Małowartościowy".
ogólna suma obliczonegó podatku vi zależności od długości metrażu obniża
się w sposób następujący:
al dodatki długości od 150 m. do 199 m. obniżają ogólną sumę obliczonego podatku o 5%,
bl dodatki długości od 200 m. do 299 m. - o 8%,
c) dodatki ponad 299 m.- o 10%.
§ 8.
Od gry w totalizatora pobierany będzie na rzecz miasta podatek
żgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Dóbr PaństwoWych, wydanem w porozumieniu z MinistTem Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1922 roku (Dz..D. R. P. Nr. 1/23, poz. 2) od wszelkich innych gier
(, których mowa w p. 2 art. 18 Ustawy z dnia 11 sierpnia 1'923 roku (Dz. U.
R. P. Nr. 94/23, poz. 747) podatek wynosi 10% od stawek.
§ 9.
l
Restauracje, cukiernie, kawiarnie i t. p. zakłady, w których odbywają się widowiska sceniczne lub świetlne, albo też pródukcje muzyczne,
podlega ją opłacie podatku ryczałtowego w wysokości do zł. 25.- dzien..
nie, j eżeJi zaś są czynne po godzinie l-ej w nocy, w wysokości d~ zł. 50.dziennie.
§ 10.
Restauracje, cukiernie, kawiarnie i t. p. zakłady z gabinetami lub·
bez, posiadające bilardy, instrumenty muzyczne lub inne urządzenia do
gry oraz stowarzyszenia i kluby, w których odbywa się gra w bilard, karty
i t. p. podlegają opłacie podatku ryczałtowego w kwocie do zł. 100.dziennie.
§ 11.
Wysokość podatku ryczałtowego w granicach, określonych w §§ 9
i 10 wymierza Magistrat na zasadzie danych, ustalonych przez komisję po\
wysłuchaniu przedsiębiorcy wzgl. urządzającego zabawę lu~ widowisko,
Komisję powołuje Magistrat z udziałem rzeczoznawców.
'
§ 12.
•
Jeżeli publiczne zabawy, rozrywki lub widmyiska składają się z kil·
ku części, podlegających opodatkowaniu w poszczególnych częściach według różnych stawek, pO'datek pobiera się od całości według nonny, oznaczonej dh części, podlegającej najwyższemu opodatkowaniu.
§ 13.
Jeżeli w czasie jednegO' przedstawienia kinematograficznego wyświetlane są dwa lub więcej filmów różnej wartości (o różnych ocenach
. sŁampilowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) stosowane będą przy
wymiarze podatku ,następujące zasady:
al gdy jeden z wyświetlanych filmów oznaczony ,jest stampilą "Mało
wartości9WY" należność podatkowa pobrana będzie od całego przedstawięnia podług stawki, obowiązującej dla tegoż filmu,
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b l gdy wyświetlane są filmy o innych ocenach poza oceną "Małowar
tościowy" podatek wymierzony będzie podług stawki, obowiązujące\
dla filmu o największym metrażu.
c) gdy w wypadkach, okTeślonych pod punkt. a i b niniejszego paragrafu, jeden lub więcej filmów ma za treść temat polski, ogólną wysokość podatku, obliczoną w sposób podanyw tychże punktach a i b.
obniża się jeszcze w sposób, okreś~ony w § 7.
§ 14.
W razie naruszenia przez przedsiębiorcę, wzgl. urządzającego zabawę postanowień statutu niniejszego, tak
że uniemożliwione zostało
stwierdzenie ilości sprzedanych biletów, Magistrat może uskutecznić W'{imiar poóatku w ten sposób, jak gdyby wszystkie bilety wzgl. miejsca z~
stały przez przedsiębiorcę sprzedane po cenach zwykłych lub też ustalonych przez Magistrat w poszczególnym wypadku. ~ Po uskutecznieniu
wymiaru Magistrat doręcza wezwanie płatnicze.
§ 15.
Za należyty pobór i terminowe uiszczenie podatku 40 kasy mle)skiej ponoszą odpowied,zialność nietylko osoby, którym udzielono koncesję
; lub pozwolenie na urządzenie publicznych zabaw, rozrywek i widowisk,
lecz solidarnie ponoszą odpowiedzialność i osoby, oddające lokal lub teren
na widowisko. koncert i zabawę.
§ 16.
Osoby, ur~ądzające publiczne za:bawy, rozrywki i widowiska, jak
również i właściciele lokali, w których zabawy, i rozrywki lub widowiska
ma ją się odbywać, obo,wiązane są na jpóźniej na 48 godzin przed rozpcr
częciem tychże zawiadomić o tem Magistrat.
§ 17.
Bilety wejścia na zabawy i widowiska oraz rozrywki drukuje Magistrat pg. ustalonego przez się typu i wydawać je będzie przedsiębior
stwom stałym i osobom, urządzającym zabawy, widowiska i rozrywki, po
cenie kosztu. Przy zgłoszeniu zabawy, widowiska i rozrywki, do podatku,
~edsiębiorca wzgl. urządzający j e winien złożyć w Magistracie odpowiednią deklarację z wymienieniem ilości potrzebnych wzgl. przewidzianych do sprzedaży ostemplowanych biletów przynajmniei na 48 godzin
przed terminem rozpoczęcia sprzedaży tychże biletów.
Koszt zadeklarowanych biletów pobiera się przy złożeniu deklaracji.
'
Magistrat uprawniony jest czynić wyjątki od powyższych wymagań.
Biletów, niezaopatrzonych stemplem Magistratu, sprzedawać i nabywać nie wolno.
§ 18.
Całkowita suma podatku, przypadająca od nabytych biletów, winna
być uiszczona zgóry, wzgl. winno być złożone równoznaczne zabezpieczenie; w tym ostatnim wypadku podatek należy zapłacić dnia następnego
po ukończeniu zabawy, koncertu lub widowiska.
Sumy podatku, wpłacone ponad normę, będą zwracane lub zaliczane na pocz,et przyszłych należności. Od biletów stałych (abonamentowych) podaŁek uiszcza się zgóry W': sumie ryczałtowej za cały okres czasu,
na który zesŁały wydane bilety.
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Opłaty ryczałtową, przewidzianą w §§ 9 i 10 uiszcza się miesięcznie
zgóry.
§ 19.
Przedsiębiorca, urządzający zabawy publiczne, rozrywki i \.Vidowiska, ma prawo do przyznania mu przez Magistrat pewnej ilości ,biletów
bezpłatnych, wolnych od podatku (p. 7 § 3).
Ilość tych biletów winna być zgóry zadeklarowana i za:twierdzona
przez Magistrat, same zaś bilety w:inny być zaopatrzone w stempel
kontroli.
Za bilety bezpłatne nie może być pobierana żadna opłata za
:wejście.

Należący do personelu przedsiębiorstwa artyści li funkcjonarjusze
winni przy wejściu na widownię oka'zać legitymację, zaopatrzoną w stempel kontroli miej skiej.
:1
§ 20.
Nieuiszczony w terminie podatek ściągnięty będzie w arodze przymusowej z doliczeniem kosztów egzekucyjnych i kar za zwłokę według
postanowień, zawartych w ustawie z dnia 31 lipca 1924 roku (Dz. U. R. P.
Nr. 73, poz. ,721) . oraz w rozporządzeniu Prezydenta 'Rzeczyp~politej
z dnia 17 maja 1927 roku (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 401). ,
.
.
'. W~wypadkach nadzwyczajnych, kiedy przedsiębiorca uchyli się od
wykonania nałożonego nań przez 'niniejszy statut obowiązku, Magistratowi
przysługuje prawo delegowania na koszt przedsiębiorstwa swoich kasjerów i bileterów, jak również stosowania innych środków, zapewniających
utszczenie podatku. ;
§ 21.
Od orzeczeń Magistratu 'w przedmiocie wymiaru i poboru podatku
wolno w myśl art. 48 ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94/23) odwołać się w ciągu dni 14, licząc od
dnia następnego po doręczeniu orzeczenia, do Woj ewództwa Łódzkiego za
pośrednictwem Magistratu.
,
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku uis'zczenia należności podatkowej' we właściwym terminie.
§ 22.
·Wykroczenia przeciwko przepisom o wymiarze i poborze podatku
podlegają karze do wysokości zł. 345,9, o ile wykroczenie nie jest karalne'
według art. 62-66 Ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku (Dz. U. R. P.
Nr. 94, poz. 747).
.
,
Tym samym przepisom karnym podlegają osoby, nabywające bilety nieostemplowane lub w inny sposób przyczyniające się do utracenia
przez Kasę Mi1e;ską należności podatkowej.
§ 23.
Przepisy Wykonawcze do niniejszego statutu wyda Magistrat.
§ 24.
Statut niniejszy nabiera mocy obowiązuj ącej z dniem 1 września
1929 roku i wchodzi w życie po ogłoszeniu go w Łódzkim Dzienniku
Wojewódzkim oraz w Dzienniku Zarządu m. Łodzi. Jednocześnie prze~taje obowiązywać statut o podatku od widowisk, koncertów, zabaw
i rozrywek z cnia 21 lutego 1925 r.
"
B. Ze względu na to. i'ż zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie podatku widowiskowego od przedstawień kine-
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matograficznych (okólnik Nr. 131 z dnia 25 czerwca 1929 roku) jest ograniczeniem kompetencyj samorządu w dziedzinie finansowej i Magistrat,
wprowadzając w życie powyższy okólnik, uczynił to jedynie w celu zapobieżenia chaosowi, wytworzonemu skutkiem wymówienia z dniem l-go
kwietnia 1929 roku przez Urząd Wojewódzki w Łodzi statutu z dnia
10 kwietnia 1924 roku oraz niezatwierdzenie statutu, uchwalonego przez
Radę Miejską w dniu 14 maja 1929 roku Rada Miej~ka z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości
oświadczenie Magistratu o zaskarżeniu do Trybunału Administra.:.
cyjnego wyżej wzmiankowanego orzeczenia Ministerstwa Spraw
I

Wewnętrznych.

W głosowaniu brało udział 63 członków Rady Miejskiej, z których
10 głosowało przeoiwko uchwale.
IV. W sprawie ustalenia na rok 1930 wysokości stawek dodatku

komunalnego na rzecz m. Łodzi do państwoweJ!o podatku przemysłowego
od świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych:
Rada Miejska, przychylając się do wniosku Magistratu Nr. 985
z dnia 19 września 1929 roku, postanawia:
t. ustalić na rok 1930, opierając się na art. t 19 punkt b Ustawy
z dnia 15 lipca 1925 roku o państwowym podatku przemysłowym
(Dz. U. Rz. P. Nr. 79, poz. 550), wysokość stawki dodatk.u komunalnego na rzecz m. ł.. oą.ri do państwowego podatku przemysłowe
go od śwadecŁw przemysłowych i kart rejestracyjnych na 30 %
ceny, pobieranej przez państwowe władze skarbowe na terenie
m. Łodzi;
2. wezwać Magistrat do wykonania tej uchwały.
W głosowaniu brało udział 63 członków Rady Miejskiej; uchwał~
powzięto jednomyślnie.

V.

W sprawie ustalenia

na rok 1930 stawek dodatku komunaltrunków:

opłat państwowych od patentów na wyrób i sprzedaż
Rada. Miejska, przychylając się do wniosku Magistratu

nego do

Nr. 983
1929 roku, posta.nawia:
1. ustalić na rok 1930 następujące stawki dodatku komunalnego do
opłat państwowych od patentów na wYrób i sprzedaż trunków,
pobieranego na rzecz m. Łodzi na mocy artykułu 11 ustawy z dnia
11 sierpnia 1923 roku o tymczasowem uregulowa.niu finansów ko-.
munalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747):
•
a) 75% opłaty paJisŁwowej od patentu na wyrób trunków, przetworów wódczanych i spirytusowych,
hl 150% opłaty państwowej od patentu na sprzedaż trunków,
przetworów wódczanych ii spirytusowych;
2. wezwać Magistrat do wykonania tej uchwały.
W głosowaniu brało udział 63 członków Rady Miejskiej; uchwałę

z dnia 19

września

powzi1ęto jednomyślnie.

Z powodu wyczerpania porządku dziennego przewodniczący o godzinie 22-ej posiedzenie za.myka.
Przewodńiczący (-) R. KUm.
Prowadzący protokół (-) P. Rundo.
Radni-Sekretarze:

(-) A.

Cyrański.

(-) Sz. Mi1mu.
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Sprawozdanie
z działalno~ci Wydziału Opieki Społeczne'j za rok 1928.
Sprawozdanie z działalności opiekuńczej Magistratu m. Łodzi za
rok 1928 obejmuje częściowo również działalność w roku 1927, ponieważ
sprawozdania za ten okres czasu nie ogłaszano.
W listopadzie 1927 roku zmienił się zarząd miasta. - Nowe wła
dze kontynuowały w dalszym ciągu politykę opiekuńczą poprzedniego zarządu, wprowadza j ąc j edynie ~miany co do formy i zakresu opieki nad
dzieckiem, zwiększa'jąc równocześnle znacznie wydatkti na świadczenia.
W roku 1926 Wydział Opieki Społecznej wskutek przepełnienia
miejskich zakładów wychowawczych zmuszony był wprowadzić nową for~
mę opieki: zamiast zakładowej powierzyć wychowanie dztieci w· wieku
od 2 do 5 lat osobom prywatnym, płacąc za dziecko zł. 1.50 dziennie na
wyżywienie. Oprócz tego każde dziecko z-ostało wyposażone w w~pra wkę.
Osoby, otrzymujące dzieci na wychowanie, jak równiei- dzieci,
znajdujące się pod ich opieką,
podlegają
stałej kontroli higjenicz·no~
sanitarnej.
W'idząc korzyści, jakie osiąga dziecko, wychowujące się w warunkach rodzinnych, zwiększono granicę wieku dzieci, oddając na wychowanie
również dzieci starsze ponad lat 5. Zwiększono również wysokość opłat:
za dzieci od lat 5--14 do. 60 zł. miesięcznie, ponad lat 14 - do 100 zł.
Wobec tego, że do Wydziału zgłaszała się znaczna ilość matek
(wdów, panien), obarczonych dziećmi i znajdujących się w ciężkich warunkach materjalnych, nowy zarząd miejski, wychodząc z zał-ożenia, że
najwłaściwszą i jedyną osobą powO'łaną do wychowywania swych dzieci
jest matka, rozszerzył system prywatnej opieki, wprowadzając zaponlogi
dla maŁek z dziećmi. W styczniu 1928 roku uchwałą Magist~atu postanowiono matkom, niemogącym zarobkować wskutek stałej lub· chwilowej
niezdolności do pracy \\-ypłacać zapomogi w wysokości 30 zł. miesięcznie
;i. na każde dziecko do lat 14 - 15 zł. miesięcznie. Ogólna C)uma zapomogi
na rodzinę ustalona została na 75 zł. miesięcznie.
Wprowadzając zapomogi na utrzymanie matek i dzieci, jednocześnie
rozszerzO'no znacznie zakres opieki nad inwalidami pracy, starcami i kalekami. Zaopiekowano się 500 osobami, niezdolnemi dO' zarobkowania na
utrzymanie, które nie odpowiadały wymaganiom przepisów, ustalonych
przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej (wiek - 65 lat i 30 lat pracy najemnej). - Zapomogę miesięczną zwiększono z 15 zł. do 30 zł.
na O'sobę.
Pozatem zwiększono zakres opieki nad bezdomnemi rodzinami przez
uruchomienie dwóch Schronisk: przy ul. Staro-Wólczańskiej 20 i Napiórkowskiego 76. Schroniska te mają pomieszczenie dla 174 rodzin.
Wobec zwiększenia świadczeń na działalność opiekuńczą, Magistrat powięks·zył budżet Wydziału Opieki Społecznej o przeszłO' miljon
złotych (r. 1927 2,349,155.-, r. 1928 - 3,478,320.- - Tok kalendarzowy) , przeznaczaj ąc z tego na opiekę nad matką i d.'lieckiem 46 %
(1,849,455.-; w r. 1927 - 1,255,000.-), nad starcami i kalekami 17%
(r. 1928 - 680,463.-, r. 1927 - 251,972.-), na kuchnie ludowe i doży
wianie dzieci szkół powszechnych - 24 %, na inne świadczenia - 9 %, na
wydatki biurO'we - 4%.
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Opieki

Społecznej spoczywało.

w rękach przewodniczącego ławnika A. Purtala, Draz naczelnika Wydziału

T. Wisławskiego. Skład Delegacji Wydziału był następujący: członkowie
radni: 1. Bagieński Czesław, 2. Berman Chil-Icek, 3. Cyrański Adam.
4. D-rowa E ychnerowa Rajzla, 5. F rinker LeDn, 6. Golański Jan, 7. Grodzicka Klementyna, 8. Leśniewski Jan, 9. Scheibler Henryk, 10. Strzelczykowski Stefan oraz 11. Inż. Filipk-owski Stefan, 12. Gepert Ignacy,
13. Ka~an Abram, 14. Kubala RDman, 15. Rumkowski Maks, 16. Sommer L. ł
17. Żytkowska.
Delegacja wyłoniła z pDśród siebie Komisję Gospodarczą w skła
dzie: przewDdniczący - ławnik A. Purtal, członkowie: Grodzicka Klementyna, D-rowa Eychnerowa Rajzla, Scheibler Henryk, Berman Chi!Icek, Cyrański Adam, Gepert Ignacy, Kagan Abram i komisję Opieki nad
dzieckiem w składzie: przewodniczący - ławnik A. Purtal, członkowie:
Bagieński Czesław, Berman Chil-Icek, Cyrański Adam, D-rowa Eychnerowa Rajzla, Golański Jan, Frinker Leon, Strzelczyko.wski Stefan, Kagan Abram, Rumkowski Maks.
Delegacja -załatwiała sprawy budżeto.we i -inne natury zasadniczej:
Komisja Gospodarcza - sprawy gospodarcze Wydziału (zatwierdzanie
remanentów składnic, sprawy inwentarza, opinjowanie w sprawach więk
szych zakupów i t. p.) i zwalnianie z opłat za świadczenia; Komisja Opieki
nad Dzieckie - opinjowała w sprawach organizacji opieki nad dZlieckiem.
Posiedzeń Delegacji odbyło. się 3, Komisji Gospo.darczej 9, Komisji Opieki nad Dzieckiem - 2.
Według poszczególnyqh rodzajów świadczeń działalność o.piekuńcza w roku 1928 przedstawia1a się następująco:
_

I.

ODDZIAŁ

OPIEKI OTWARTEJ I

PóŁOTW ARTEJ.

ro.ku 1928 Oddział udzielił Dgółem 2.681.192
z których korzy;stało około. 42.000 _osób.
Świadczenia te były następujące:
W

ciągu

różnych

świadczeń,

1. Świadczenia w naturze.

•
aj Ohiady dla dorosłych:
Wydano. obiadów ogółem 1.270.065 (w r. 1927 - 1.112.127); dla
pracowników fizycznych - 939.204, dla pracowników umysłowych330.861.
Podwyższono wartDść Ddżywczą obiadów przez zwiększenie ilości
mięsa i dodanie innych produktów białkowych. Koszt jednego obiadu dla
pracowników fizycznych - 46,79 gro.szy (r. 1927 - 33,81 gr.) za ~-i litra
zupy; dla pracowników intelektualnych - zł. 1.02 (r. 1927 - 96,39 gr.).
bJ Dokarmianie dzieci w szkołach powszechnych:
Wydano ogółem 1.271.150 porcyj mleka, bułek i cukru. W końcu
ro.ku korzystało z akcji dożywiania przeciętnie 7135 dzieci dziennie. Koszt
porcji wyno.sił 19 groszy (w r. 1927 przydzielonQ porcyj 879.426. Najwi~kszy dzienny przydział wynosił 5324 po.rcje; koszt jednej porcji 17 groszy).
ej Dokarmianie dzieci uczęszczajqcyeh do ochron:
.
Wypłaconq ochronom 14,402 zł. na częściowe pokrycie wydatków,
zWIązanych z wy<1awaniem posiłków dla 800 dzieci dziennie (w r. 1927 10,450.- dla 500 dzieci dziennie).' -
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d) Rozdawnictwo odzieży:
Wydano bezpłatnie 808 osobom różnej odzieży, z tego 321 dorosłym
i ·-187 dzieciom (w r. 1927 - 573 osobom: 107 dorosłym i 466 dzieciom).
Wyszczególnienie wydanych przedmiotów:

rok 1928 rok 1927
obuwia
bielizny

508
8
2172
977
ubrań
828
595
_p~~_____________
27_2______
23_7_
ogółem
3780
1817
Wartość wydanych przedmiotów w r. 1928 wynosiła 45,000 zł:
2. Zapomogi gotówkowe.
Z zapomóg gotówkowych korzystały matki z dziećmi, inwalidzi pracy, starcy, kaleki, osoby chwilowo niezdolne do pracy i udające się do
miejsc objęcia pracy. - Ogółem wydano zapomóg dla 17.215 osób: 10.605
dorosłych i 6610 dzieci. Wydatkowano na ten cel 295,296.02 gr.: dla
dorosłych 186,209.02 gt., dla dzieci - 109,087.-. - Przeciętnie wysokość zapom-ogi w stosunku miesięcznym wynosiła zł. 17.56 dla osoby dorosłej i 16.50 dla dziecka. Według rodzajów zapomóg wydano:
na utrzymanie
- zł. 288 274.60
na podróże
"
3,309.-":'
.
inne
"
3,713.42
,(w r. 1927 - wydano zapomóg dla 5312 osób - 2955 dorosłych i 2357
dzieci na ogólną sumę 75,293.64, w tern dla~ dorosłych - 44,551.69, dla
dzieci - 30,741.95. Przec. wysokość zapomogi dla dorosłych ~ 15.07, dla
dzieci-- 13.05.
1

3. Pomoc lekarska.
Lekarze Wydziału Opieki Społecznej odwiedzili w rOoku sprawoz.dawczym 2785 obłożnie chorych, w tem 1868 dorosłych i 917 dzieci. Wydano za pośrednictwem Wydz. Opieki Społecznej bezpłatnych recept na
,lekarstwa/ przepisane przez lekarzy ambulatorjów miejskich - 12.543;
dla dorosłych 7525, dla dzieci - 5018 (w roku 1927 - udzielono pomocy
()błożnie chorym w 1748 wypadkach - 1323 dorosłym i 425 dzieciom. Recept na bezpłatne lekarstwa wydano 9798, dla dorosłych 5825, dla
dzieci - 13.04).
4. Chowanie zwłok biednych.
W r. 1928 pochowano na rachunek miasta 413 osób oraz wydano
285 trumien i kartek na wykopanie grobów dla 175 zmarłych dorosłych
i ł 10 dzieci (w r. 1927 - pochowano 415: 239 dorosłych i 176 .dzieci'i i wydano trumien oraz kartek na wykopanie grobów dla 138 zmarłych dorosłych i 129 dzieci).
5. Pomoc prawna.
Patronat Prawny w ciągu okresu sprawozdawczego załatwił ostatecznie spraw 2569, z tego 133 polubownie, wytoczono powództw 551,
apelacyj wniesiono 61, podań 151, interwenjowano w urzędach w 106 przy~
padkach, wyjednano obrońców w 127, ustanie załatwiono 1269, umorzono
167 spraw. Oprócz tego w różnych sprawach udzielono porad ustnych
w 3734 przypadkach, nowych spraw wpłynęło w ciągu tego okresu 1766.
Według poszczególnych rodzajów spraw było: o' alimenty dla żon,
dzieci i rodzin - 506, odszkodowanie za pracę - 856, odszkodowania za
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nieszczęśliwe wypadki 193. eksmisje
jątkowe 201. separacje i rozwód j różne 311. - Zaświadczeń o stanie

z mieszkania - 384. sprawy ma46, uznanie za zmarłego - 72
materjalnym do sądów i urzędów
wydano - 2958 .(w r. 1927 załatwiono ostatecznie - 2304 sprawy polubownie 102, wytoczono powód~tw 514. wniesiono skarg 60. wniesiono
podań 151, interwenjowano w urzędach w 13. wyjednano obrońcę w 84.
,załatwiono ustnie 1054, umorzono 216.
Nowych spraw wpłynęło 1260.
udzielono porad ustnych 3237. Zaświadczeń wydano 3293).

6.

Pośrednictwo prą.cy.

Miejskie Biuro Pośrednictwa Pracy dla' służby domowej przyjęło
zgłoszeń ze strony poszukujących 'pracy 3080, obsadzono 2626 miejsc;
wpłynęło za pośrednictwo 8724 zł. Pod,ług rodzaju służby zgłosiło się;
służących do wszystkiego 1997, obsadzono 1860. pokojówek - 240
(1841, kucharek -305 (239). posługaczek - 177 (118), bon - 153 (82).
gospodyń 34 (22). niań - 127 (92). p~aczek - 22 (11). kelnerek-19 (15). woźnych - 6. obsadzono 3.

7. Miejskie Domy" Noclegowe i Schroniska.
W r. 1928 korzystało z Domu NoclegowegO! dla mężczyzn 174 osoby
dziennie. z Domu dla kobiet ~ 90 osób dziennie, ze Schroniska dla matek z dziećmi - 53 kobiet i 70 dzieci, ,ze Schroniska dla wyeksmitowanych - 116 mężczyzn, 129 kobiet i 204 dzieci. - ogółem przec. dziennie
korzystało 836 osób. Ogólna liczba noclegów wynosiła 305.128. Wydatki administracyjne - 50,420.58, ~ na jeden nocleg wypada 16 groszy
dzie~nie. Opłata miejska wynosi 15 groszy dziennie.
(W r. 1927 korzystało: z Domu NocI. dla mężczyzn -- 187 osób codziennie, z Domu N oc l. dla kobiet - 63. ze Schroniska dla matek z dzieć
mi - 40 kobiet, 49 dzieci; ze Schroniska dla wyeksmitowanych - 26 męż
czyzn, 30 kobiet, 67 d,zieoi. - Ogółem korzystało dziennie - 462 osoby,
ogólna liczba noclegów 169.111. - wydatki administracyjne - 35.694.35.
jeden nocleg - 21 ~roszy).
8. Opieka otwarta nad niemowlętami.

W r. 1928 wydano za pośrednictwem "Kropli Mleka" na rachunek
Magistratu m. Łodzi -97.382 porcje ogólnej wartości 33,808 zł. 55 gr.,
oraz za pośrednictwem "TOZ·u" - 9856 porcyj ogólnej wartości
zł. 2956.80 gr. Oprócz tego "Kropla Mleka" otrzymała subsydjum
w kwocie 12,000 zł.

II.

dzieci.

ODDZIAŁ

OPIEKI ZAMKNIĘTEJ ..
1. Miejskie Dom! Wychowawcze.

W 9 zakładach wychowa.wczych przebywało przec. dziennie 518
W poszczególnych instvtucjach ruch dzieci przedstawiał się na-

stępująco:

aj l M. Dom Wychowawczy dla niemoiplql.
.
W dn. 1. I. 1928 r. było 108 dzieci, w ciągu roku przyięto 183,
w tern 35 podrzutków, ubyło 194, w tern przeniesiono do innego zakładu
- 1, do szpitClJa - 7, oddano rodzinie' ~ 60, oddano na opiekę - 73,
zmarło 53, pozostało 97 dzieci.
'
Personel I. M. Domu Wychowawczego składał się. z 2 lekarzy.
kierowniczki gcspodarczej, 7 pielęgniarek, 1 kucharki, 7 posługaczek,
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1 dozorcy i 30 mamek, które przebywały w zakładzie wraz ze sweml
Koszt dzi~nny utrzymania jednego dzi:ecka ~ 2,97,

dzieśmi.

b) li M. Dom Wychowawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym.
W dn. 1. 1. 1928 r. było 81 dzieci, w ciągu roku przyjęto - , oddano rodzinie 10.
Personel II M. Domu Wychowawczego składał się z: 1 lekarza,
kierowniczki gospodarczeL 3 ochroniarek, 2 pielęgniarek, kucharki,
10 ni\3.ń, 4 posługaczek i dozorcy. Koszt dzienny utrzymania jednego
dziecka - 2,88.

c) III M. Dom Wychowawczy dla dziewcząt w wźeku szkolnym.
W dniu 1. 1..1 1928 r. było 108, przyjęto 27, oddano rodzinie 26, pozostało 109 dzieci.
Personel III Domu Wychowawczego składał siię z lekarza, kierowniczki gospodarczej, 2 wychowczyń, kucharki, pielęgniarki, 4 posługaczek
i dozorcy. - Koszt dzienny utrzymania jednej wychowanki - 2,64.
W lokalu, w którym mieści się III Dom Wychowawczy, znajduje
się II Miejska Bursa dziewcząt.
Kierownictwo tego zakładu spoczywa
w rękach kierowniczki III Domu Wychowawczego. Dodatkowy personel
stanowią 1 wychowawczyni i 1 posługaczka. Gospodarstwo prowadzone
jest wspólnile. Koszt utrzymania jednej bursistki - 2,64. W okresie
sprawozdawczym było w Bursie 9 dziewcząt, które umieszczono w zakła
dach nauki gospodarstwa domowego.
I

d) IV M. Dom Wychowawczy -

MieJskie Pogotowie

Opiekuńcze.

M. Pogotowie Opiekuńcze mieściło się w części lokalu, zajmowanego przez V M. Dom Wychowawczy dla chłopców. Kierownictwo Pogotowia spoczywało w rękach kierownika V Domu Wychowawczego, zaś opi'ekę sprawował personel wspólny. Gospodarstwo prowadzono
równileż wspólnie.
Ruch dzieci przedstawiał się następująco: Było w dniu 1. 1. 1928
roku 1 dziecko, przyjęto 77, umieszczono w zakładach wychowawczych
lub na wychowaniu u prywatnych osób - 33, oddano rodzinie - 2, zmarło 1, pozostało 42. - Koszt dzienny utrzymania jednego dziecka wynosił 2.77 zł.
e) V M. Dom Wychowawczy dlie chłopców w wieku szkolnym.
W dniu 1. 1. 1928 r. było 66 dzieci, przyjęto 24, oddano na wychowanie - 11, umieszczono w szpitalu - l, oddano rodzinie 2, zbiegło l,
pozostało 75 dzieci.
Personel V M. Domu Wychowawczego składał się z kierownika
(spra\\t-y wychowawcze i gospodarcze), lekarza, 6 wychowawców, gospodyni, 2 pielęgni1arek, 1 instruktora wychowania fizycznego, 1 nauczyciela
muzyki, 9 posługaczek, dozorcy i woźnego. - Personel ten jednocześnie
obsługiwał Pogotowie Opiekuńcze dla dzieci i I Bursę dla chłopców.
Oprócz tego personelu Bursy stanowią: 1 instruktor szewcki i 1 instruktor krawieckil. - Koszt dzienny utrzymania jednego dziecka w V Domu
Wychowawczym i Bursie wynosił - zł. 3,95.
I
I) I M. Bursa dla chłopców - było na początku r. 1928 - 58, przy-·
jęŁo 10, oddano na wychowanie i rodzinie 13, pozostało 55 chłopców.

Nr. 45

IIDziettnik

Zarządu

m.

Łodzi".

Str. 843

g) Internat przy szkole specjalnej dla chłopców Nr. 78.
W dniu 1. 1. 1928 r. było 50 dzieci, oddano rodzinie 4, na wychowanie - l, zbiegło 3, pozostało - 42.
Personel Internatu składał silę z kierownika, który jest jednocześ
nie kierownikiem szkoły, 2 wychowawców, gospodyni, 2 posługaczek
i dozorcy. Obsługuje zakład lekarz szkolny. - Koszt dzienny utrzymania
jednego chłopca - 4 zł.

2.

Umieszczanie dzieci w zamiejscowych

zakładach

wychowawczych.

a) w zakładach dla dzieci na jaglicę:
w Witkowicach pod Krakowem - było w dniu 1. 1. 1928 roku27 dzieci, przybyło, ubyło 13, pozostało 15 dzieci. Miesięczna opłata
wynosi 62 zł. od dziecka;
w Śremie (Wielkopolska) - było 22 dzieci, przybyło l, ubyło 10,
riozostało 13 dzieci .. Opłata miesięczna 91 zł.
w Stradomiu (pod Częstochową) - było 55 dzieci, ubyło - 16,
pozostało 39 dzieci. Opłata miesięczna 77 zł.
Dzieci umieszczono w powyższych zakładach po zlikwidowaniu
Miejsk1lego Zakładu Wychowawczego dla dzieci chorych na jaglicę. Likwidacja musiała nastąpić, gdyż. warunki lokalowe zakładu uniemożliwia
Iy dokładne izolowanie dzieci zaleczonych od chorych,

b) w zakładach dla piersiowo chorych:
w Zakładzie Leczniczym Uniwers. Jagiell. w Zakopanem3 dzieci przez cały rok. - Opłata 147 zł. miesięcznie od dziecka;
w Szpitalu Stacji Klimatycznej w Zakopanem - 3 dzieci przez
3 mies., 2 przez 4 mi'es. i 1 - przez 6 mies .. Opłata miesięczna - 210 zł.
od dziecka;
w Szkole Gospodarstwa Domowego w Zakopanem - 1 dziecko.
przez 9 mies. - Opłata miesięczna - 50 zł.
c) w zakładach dla dzieci normalnych:
w Sierocińcu w Liskowie - było 8, przybyło 17, pozostało 25.
Opłata miesięczna wynosiła zł. 75;
w Zakładzie Wychowawczym Księży Salezjanów w Lutomierskubyło 3, ubyło l, pozostało 2. Opłata miesięczna 60 zł.
d) w zakładach specjalnych (poprawczych):
w Zakładzie Wychowawczym w Herbach - było 3, ubyło 1, przybyło 2, pozostało 4. Opłata miesięczna 85 zł.;
w Śląskim Krajowym Zakl. Wychow. w Cieszynie - było 4, ubyło
1, pozostało 3 dzieci. - Opłata miesięczna - 100 zł.
e) w zakładach dla umysłowo chorych:
w Szpitalu dla umysłowo-chorych w Warcie - było 2, przybyło 7, ubyło 2, pozostało 7 dzieci. - Opłata miesięczna - zł. 160.

3. Umieszczanie dzieci w miejscowych zakładach wychowawczych:
w Sienkiewiczówce - było 29 dzieci, przybyło 8, pozostało 37. Opłata miesięczna od dzieck:ł 2 .zł.;
w Gnieździe Łódzkiem - było 19 ~zieci, przybyło 3, pozostało 22.
Opłata miesięczna zł. 2.;
.

Str. 844

"Dziennik

--------.----------

Łódzkim Żydowskim Domu
Opłata miesięczna - 60 zł.;

w
ku. --

Zarządu

m:

Sierof

Łodzi".

Nr. 45
-----------------

~ było

1tdzieci' w

ciągu ro--

w Ewangelickim Domu Sierot - było 4 dzieci.. - Opłata miesięcz~
75 zł.;
w Internatach przy parafji marjawickiej - było 15 dziewcząt. -'
Opłata miesięczna - 60 zł.;
,
w Łódzk. Żydowsk. T-wie Ochrony Kobiet - była 1 dziewczynka.
Opłata miesięczna - 75 zł.;
w Zakładzie dla niemowląt T -wa Ochro Zdrowia Ludn. żydowsk.
było 13 niemowląt. Opłata miJesięczna 100 zł.;
w Internacie dla S!łuchoniemych chrześcijaD w Lodzi - przebywało10 dzieci. Opłata miesięczna - zł. 75.
na -

4. Kolonje lecznicze.
W' okresie sprawozdawczym czynne były 2 kolonje lecznicze:
a) Kolonja Lecznicza Magistratu m. Łodzi w Rabce, z której w okrefl.,
s~ od 3.V.--6.X. korzystało 266 dzieci w 5 sezonach po miesiącu każdy.
Ogólny ~oszt wydatków wyniósł zł. 39,592.-, na jedno dziecko - ił. 5,46
dziennie (w r. 1927 - było 229 dzieci, ogólny koszt wyniósł zł. 37,643).
b) Kolonja dziecięca im. D-ra Brudzińskiego w Busku. W okresie
od 6.V. do 31.XII. 1928 r. przebywało dzieci 70: od 6.V do 16.VI. - był()
9 dzi1eci, od 20.VI.-26.VII. -- 35, od 2.VIII.-3.IX. - 22, od' 20.IX-14.X.
- 3, do końca roku 1. - Koszt ogólny wyniósł zł. 12.580.-, opłata od
dziecka - przec. 4 zł. dziennie (w r. 1927 - korzystało dzieci 23, wydatkowano - zł. 4.450.--, opłata dzienna - 4 zł.).
5. Kolonje wypoczynkowe.
W roku 1928 w mies. lipcu i sierpniu dzieci Miejskich Domów Wychowawczych korzystały z kolonij wypoczynkowych - miejskich w Inowłodzu, Teofilowie, Sidzinie i Pniewach, oraz z prywatnej w Wieluniu.
a) Kolonja·w Inowłodzu - korzystało 122 wychowanków V' M. Domu Wychowawczego dla chłopców w wieku szkolnym VI okresie od 3.Vn.
do 29.VIII. - Koszt ogólny - zł. 25,527.-, wydatek na 1 dziecko - zł.
3,61 dziennie;
h) Kolon;a w Teofilowie (harcerska) - korzystało 25 wychowanków V Domu Wychowawczego w okresie od 3.VIII.-29.8. - Koszt ogólny - zł. 3,521.-, na jedno dziecko -..,- 2.50;
e) Kolonja w Sidzinie - korzystało w okresie od 9.6. r do 25.8 -80 dzieci, wychowanków II Domu Wychowawczego dla dzieci w wieku
przedszkolnym - w czerwcu 50, w lipcu 78, w sierpniu - 80. Wydatkow~no zł. 13.840.-, koszt wyżywienia i personel zł. 2,50 dziennie;
d), Kolon;a w Pniewach - od 2.7.-19.8. przebywało 99 wychowanek III Domu Wychowawczego dla dzi~wcząt w wieku szkolnym. Wy-,
datkowano - 5,742 zł., koszt dzienny utrzymania dziecka - 2.50 (wyżywienie i personel);
e) Kolonja Robotn. T-wa Przyjaciół dzieci w Wieluniu -:- qą 1.8,
do 27.S. korzystało 189 dzieci, w tej li!czhie było 40 wychowanków V Domu Wychowawczego dla chłopców w wieku szkolnym, inne dzieci wybrano z pośród zgłoszeń Miejskiej Stacj.i do Walki z Gruźlicą i Przychodni
Rohotn.T-wa Przyjaciół dzieci. - Wydatkowano - zł. 36,406.-, na
jedno dziecko - zł. 3.33;
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---------------------,----------------f) KoloDja Letnia w Romanowie. Uruchomiono w lipcu, przezna-

czając ją

dla 35 dzieci w wieku przedszkolnym. Z sezonowej kolonjil zają później na kolonję stałą dla dzieci słabych, wyłączonych
,z pośród wychowanków II M. Domu Wychowawczego. Stałych miejsc
'jest 20 wobec szczupłości lokalu. Koszt dzienny utrzymatlia l dziecka
wynosi około zł. 2.50.
mieniono

6.

Półkolonje

letnie.

Od 2 lipca do 30 sierpnia 1928 roku Magistrat prowadził w parku
'3 Maja półkolonje letnie dla dzieci szkół powszechnych. Ogółem korzystało z półkolonij 4664 dzieci w wieku od lat 7 do 14, .z tego ~ lipcu -2380 (chłopców 1165, dziewcząt 1215) i w slJe1]>niu - 2284 (chłopców 1076,
dziewcząt 1208).
.
\, '
Sezon w lipcu miał 26 dni kolonijnych. Przybyło na wadze od 0,5
kg. do 2 1. wyżej 1375 dzieciom, w tem powyżej 2 klg. -- 149.
W sierpniu ze względu na złe warunki atmosferyczne sezon trwał
22 dn~. Wpłynęło to na przybytek wagii, który wynosił od 0,5 do 2 kg.
i więcej u 1867 dzieci, w tem powyżej 2 kg. - 65.
'
Porządek dnia był następujący:
8.30 - przybycie' do parku,'
'
8.30--9 - sprawdzanie obecności, przygotowanie naczyń,
9.-9.30 - śniadanie,
9.30-10 -- mycie naczyń, przegląd dziecV, badanile przez lekarzy,
,10-12 -- ćwiczenia gimnastyczne, gry sportowe, zabawy ze śpiewami,
12-13 -- obiad,
13-14 -- mycie naczyń, bezwzględny wypoczynek,
14-15 -- zabawy ze śpiewami, komedyjki, tańce,
15-16.30 -:- podwieczorek i odjazd dzileci tramwajami, i odmarsz
.
dzieci ze śródmieścia.
Dla beZpieczeństwa dzieci odwożonych tramwajami, dyżury w wa~onach pełnili wychowawcy. Ilość personelu wychowawczego wynosiła 29
osób. Pozatem było przydżielonych przez Wydział Oświaty i Kultury .
9 instruktorów. wychowania fizycznego.
Dzieci słabe, które nie mogły wykonywać ćwiczeń, korzystały
w liczbi'e około 200 z leżaków. Dzieci te otrzymywały dodatkowe poży
wienie (drugie śniadanie - szklanka mleka i l bułka).
Dzieci z odległych krańców miasta przywożono na półkolonje tramwajami. W ciągu 2 sezonów użyto do przewozu dziieci 1065 wagonów
tramwajowych. Przewi'eziono dzieci około 106,500.
Obserwacja zachowania się dzieci na półkolonjach wykazała, że,
aczkolwiek półkolonje nie mogą spełnić tego zadania, które spełnila.ją
kolonje, to jednak są wiel~iem dobrodziejstwem, gdyż umożliwiają liCznym rzeszom dziatwy korzystanie z lepszeg() odżywiania ~ świeżego powietrza, nie narażając ich na ewent. skutki· spędzania okresu letniego
wśród brudów ulicy i podwórza.
Wydatkowano ogółem :zł. 77,463.51 gr.
Dni kolonijnych było 112,088. Koszt dzienny utrz.ymania 1 dziecka
wyniósł 68 groszy (w r. ·1927 74,865 dni kolonijnych, przy wydatkach
zł. 77,518.25 gr., prżeciętnie dzienny koszt utrzymania dziecka - zł. 1,04
grosze).
'
..
W r. 1928 na półkolonje Magistrat otrzymał subsydjum z ~inister'stwa Pracy i Opieki· Społecznej - 5.000 zł. '
.,
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dzieci na wychowaniu u osób prywatnych.

W r. 1928 umieszczono u osób pryw~.tnych 155 dzieci.---': Na początku roku było umieszczonych 97, w końcu roku (grudzień) 252
dzieci.
Wydatkowano na powyższą opiekę 118,111 zł. (w r. 1927 - 34,527,
w r. 1926 - 11,603.50). - Opłata od dziecka wynosiła: do lat 2 - 45 zł.
miesięcznie, od 2 do 14 lat -- 60 zł. miesięczni'e, powyżej 14 lat 90
i 100 zł. miesięcznie.

8. Opieka nad starcami i kalekami.
aj MieJski Dom Starców i Kalek Chrześcijan:
W dniu 1.1 1928 roku było 303 pensjonarzy (82 mężczy.zn i 221
kobiet), przybyło w ciągu roku 93 {31 mężczyzn, 62 kobiety}, zmarło 94
(28 mężczyzn, 66 kobiet), pozostało 302 osoby (85 mężcz., 217 kobiet).
Personel składał się z lekarza, kierowniczki gospodarczej,sekretana, 4 pielęgniarek, gospodyni, garderobianej, kucharza, 7 posługaczek,
1 posługacza i dozorcy. - Koszt dzienny utrzymania starca wynosił
zł. 2.13.

b) Dom dla chronicznie chorych.
W dniu 1.1. 1928 r. byłe, 103 pensjonarzy(14 mężcz., 89 kobiet),
przybyło w ciągu roku 55 osób (2 rnężcz., 53 kobiety), zmarło, 40 osób
(tmężcz., 39 kobiet), pozostało 118 osób (15 mężcz., 103 kobiety).
Personel składał się z lekarza, kierowniczki gospodarczej, gospodyni', 2 pielęgniarek, 6 posługaczek, dwóch dozorców. - Koszt dzienny
utrzymani~ ! pensjonarza zł.. 2,82.
'

cJ Umieszczanie starców i kalek w prywatnych zakładach.
Przytułek

Starców i Paralityków Łódzk. Żydowsko T -wa Dobro(6 mężczyzn,
13 kobiet}. Ogólny koszt utrzymania wyniósł zł. 16,702.59,- koszt dzienQ;Y,' utrzymania 1, osoby 2,70.
"
Przytułek Łódzk. Żydowskiego T -wa Opieki nad starcami, - było
w ciągu całego roku 22 pensjonarzy. Koszt dzilenny uŁrzymanła 1 osoby
-- zł. 2.35.
Dom Starców przy Parafji Marjawickiej, --,- przybywało w ciągu
caego roku 8 pensjonarzy. Koszt dzienny utrzymania 1 osoby - zł. 2.-czynności -

było 18 pens;onarzy, przybył l, pozostało 19

d) W zakładach dla niewidomych.
W Zakładzie Zjednoczenia Prac. Niewid. w Warszawie - było
w ciągu roku - 1. Opłata wynosiła zł. 80 miesięcznie;
W Zakładzie dla ociemniałych w Warszawie - było 3, przybyło 8,
ubyło 2, pozostało 9. Opłata miesięczna wynosiła:
w ltlstytucie dla Ociemniałych i Głuchoniemych
80 zł.
w T ·wie Opieki nad Ociemniałymi
45 zł.
w T-wie Pomocy Ociernn. Ofiarom Wojny "Latarnia"
60 zł.
9. Miejskie Domy Pracy (zarobkQwe).
Magistrat m. Łodzi, przeprowadzając różne próby walki z żebrac
twem, w roku 1927 postanowił przy Przytułkach Noclegowych zorganizować Domy Pracy. Dnia 30 czerwca 1927 r. uruchomiono Dom Pracy dla
mężczyzn, we wrześniu tego samego roku Dom Pracy dla kobiet. Narazie zorganizowano wyrób przedmiotów z wikliny i reperację obuwia, zaś
w roku 1928 zorganizowano warsztat stolarski i ślusarski. - Do Domów
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Pracy przyjmowani są: dla mężczyzn - osoby, które utraciły zdolność do
pracy 40 proc., jak również takie, które chwilowo utraciły zdolność do zarobkowania na utrzymanie i - dla kobiet - osoby, które utraciły zdolność
do pracy 40 proc., ,jak również i takie, które utrciciły dach nad głową
i skutkiem tego nie mogą zarobkować na utrzymanie. . W Domu Pracy
dla kobiet zorganizowano reperację bielizny, wyrób pantofli włóczkowych,
wyroby z rafji i t. p.
W warsztacie kosz.ykarskim wykonano: w r. 1927 - 534 rÓŻnych
różnych przedmiotów
P rzedmiotów (sprzedano. - 142) j w r. 1928 - 1034
t'
(sprzedano - 771).
~
.
W warsztacie szewckim:
obuwia
wyrób pantofli z filcu
wyrób pantofli głębokich
wyrób pantofli płytkich
wyrób pantofli dziecinnych

r. 1927
wyreper. zrob. nowo
265
zrob.
sprzed.

T. 1928
wyreper. zrob. nowo
1614
67
zrob.
sprzed.
66
66
31
22
r. 2 szafy i 10 stołów.

W warsztacie stolarskim: wykonano w 1928
Pozatem dokonywano napraw inwentarza i innych robót, w zakres stolar·
stwa wchodzących, we wszystkich zakładach opiekuńczych Wydziału.

10. Walka z

Dierządem~

W r. 1928 na rachunek Magistratu m. Łodzi przebywało w zakła-·
dach poprawczych dla dziewcząt 13 osób: w Zakładzie Anioła Stróża
w Płocku 1 osoba, w Łagiewnikach pod Krakowem - 2 osoby miesięczna
opłata 40 zł. od osoby; w Domu Misyjnym SS. Pasterek w Ragodoszczu
pod Łodzią - 10 osób, mies. opłata od osoby 45 zł.
I

Zamykając

*

sprawozdanie za rok -1926, zaznaczono, że Wydział
w najbliższej przyszłości ma do zrealizowania następujące zadania:
al VI zakresie opieki nad niemowlętami - uruchomienie Miejskich Stacyj Opieki, ewent. umiastowienie "Kropli Mleka";
b) w zakresie opieki nad dziećmi starszemi - utworzenie Miejskiej
R4dy Opieki nad dzieckiem dla obrony interesów dzieci, znajdują
cych się pod opieką samorządu bądź pod opi~ą prywa!Jlą;
e) zorganizowanie ogródków dziecięcych dla dzieci w wieku przedszkolnym; ognisk dla dzieci w wieku szkolnym; klubów dla chłop
ców do lat 18, zarobkujących na utrzymanie s-woje lub rodziny;
d) znaczne rozszerzenie akcj i dokarmiania dzieci w szkołach powszechnych;
e) budowę odpowiednich pomieszczeń dla miej skich zakładów wycho.wawczych i innych- instytucyj opieki i
f) uruchomienie Domu dla chronicznie chorych.
Z tych wskazań w okresie sprawozdawczym: a) zwiększono ilość
porcyj. wydawanych dzieciom, uczęszczającym do szkół, z 5000 do 7400,
b) uruchomiono Dom dla chronicznie chorych, - innych zaś nie można było zrealizować bądź z braku środków finansowych (budowa instytucyj) t
braku pomieszczeń (ogniska, kluby i t. p.), bądź teź % braku odpowiednich
przepisów prawnych (Rada Opieki nad dzieckiem).
Aczkolwiek trudności wymienione· nie dadzą się łatwo usunąć, to
jednak programu powyższego nie zmieniono, uznając go w dalszym ciągu
jako aktualny i konieczny do zrealizowania.
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KRONIKA MIEJSKA.
Osobiste. W tych dniach objął
:stanowisko
naczelnika Wydziału
Plantacyj M~ejskich w Łodzi p. Stefan Rogowi~z, ogrodnik - architekt.
-P. Rogowicz jest wybitną siłą fachową, posiada kilkanaście la t praktyki
ogrodniczej w najwiękdych zakła
dach krajowych, ostatnio zaś pracował w Biurze Głównem Plantacyj
Miejskich w Warszawi!e. Nowy naczelnik Wydziału Plantacyj Magi·
stratu m. Łodzii posiada szereg. za·
szczytnych odznaczeń i wyróżnień,
m. in.- otrzymał na Wystawie
Ogrodniczej w Poznaniu w r. 1926
złoty medal za owocną działalność
na plantacjach, miejskich w stolicy.
O przestrzeganie przepisów badowlanych. Pod przewodnictwem p.
prezydenta Ziemi'ęckiego, odbyła się
w Magistracie konferencja, poświę
cona sprawie uzgodnienia zarządzeń
władz samorządowych i administracyjnych w dziedzinie obowiązujących
ustaw butWwłanych.
W konferencji wziJęli
udział:
przedstawiciele Urzędu W ojewócłz
kiego, Starostwa Grodzkiego, Komendy P. P., ławnicy Izdebscy i dr.
Margolis, inżynierowie miejscy oraz
radca prawny Magistratu - adw.
Sztromajer. '"',
Omówiony został przedewszystkiem tryb postępowania organów
nadzoru budowlanego oraz policji
państwowej w wypadkach
stwier";·A
dzonej samowoli ze strony właścicie
-Ii budynków, przejawiaiącej się w
budowaniu bez zatwierdzonego planu, wbrew nakazom władz budowlanych i t. p. Po dyskusji, przyjęto do
wiładomo~ci oświadczenie przedstawidela Starostwa Grodzkiego, że o
Każdym wypadku samowoli Miejska
Inspekcja Budowlana, jako kompetentny ąrgan kontrolny; będzie niezwłocznie zawiadamiana oraz,
że
doniesienia policji państwowej w
:sprawach budowlanych dotyczyć bę-

dzi~ również kw,estj1J należytego dozoru. prowadzenia książek kontroli
budowy itp. Poza tern Starostwo
Grodzkie będzie otrzymywać szczegółowe informacje od władz policyjnych w drodze periodycznych sprawozdań.
Poruszając następnie sp'rawy niedostatecznego dozoru ze strony t.
zw. kierownictwa robót, kierownik
Inspekcji Budowlanej - itnż Szper,
podkreślił, że obecnie w Łodzi znajduje się w budowie ok. 2,000 mniej. szych lub większych objektów, ponieważ zaś istniej e tylko 6 t. zw. -archit2kt(jw dzielnicowych, każdy z nich
może bywać· na budowile nie częś
ciej, jak raz na 4~ tygodni. W tych
stosunkach już post factum wynika

często konieczność

poważnych n~·

praw, których właściciele nie chcą
lub nawet nie mogą uskutecznić. W
ogromnej większości wypadków jest
to wina braku dostatecznego dozoru
ze strony tychf którzy podjęli ~ tego obowiązku.
Na przyszłość w podobnych _wypadkach Inspekcja Budowlana w
swych wni'Oskach karnych kwalifikować będzie wykroczenie, podając jego stopień i rodzaj, co uła\wiproce. durę karno - administracyjną Starostwa Grodzkiego.
',
W dyskusji podkreślono, że za
niestosowanie się do wziętych na
zobowiarzań co do kierowni\ctwa
robót, winny może być ukarany w
drodze administracyjnej nawet zawieszeniem
go w wykonywaniu
czynności zawodowych.
W dalszym toku obrad omówiOno
koordynacji
działalności
. zasady
władz budowlanych i administracyjnych w sprawach odbioru budynków
oraz t. zw. remontów nakazanych.
W ,myśl oświadczeń przedstawicieli
władz, organa policyjne czuwać bę
dą nad ścisłem wykonywaniem, obowiązujących w tej milerze przepisów.
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W razie stwierdzonej złej woli ze·
strony właścicieli budynków i konieczności
dokonania napraw, bez
względu na przedwczesne
oddanie
budynku do użytku, lo~atorzy lokowani będą na koszt właściciela' w
innych pomieszczeniach, z gwarancją
oddani1a im poprzedniego lokalu do
użytku. Gdyby właściciel opierał się
temu, władze pro,kuratorskie dokonają przymusowo t. zw. intromisji.
Powzięte na konferencji
postanowienia, których skutek okaże silę
już w najbliższej przyszłości, przyczynią
się
niewątpliwie w dużym
stopniu do uporządkowania spraw
budowlanych na terenie m. Łodzi.
W sprawie przewodów kolejek
dojazdowych. Bawiła w Łodzi' komisja techniczna, wyznaczona przez
Ministerstwo Komunikacji dla rozstrzygnięcia s p onI .pomiędzy Magistratem a kolejkami dojazdowerni
~ spra~e. przeprowadzanych przez
me napOWIetrznych przewodów zasi':'
lających. Magistrat sprzeciwił się
temu, żądając układania kabli podziemnych, a żądanie to umotywował:
1) niebezpieczeństwem przewodów
napowietrznych dla życia mieszkań
ców, 2) uniemożliw.ieniem w ten sposób instalacyj oświetlenia ulicznego i
3) oszpecaniem mia'sta przewodami
napowietrznemi.
;' Komisja ministerjalna odbyła wizję lokalną na ul. ul. Aleksandrowskiej i Z!łierskiej. Ze strony Magist;atu w wizji tej wzięli udział pp.
wiceprezydent Rapaiski i naczelnik
Wydziału Przedsiębiorstw Miej skich
- inż. Brzozowski.
Po zbadaruu sprawy, komisja wyraziła opinję, że postulaty Magistratu
są naj zupełnie;
uzasadnione i jako
takie powinny być zrealizowane.
Jeszcze poprzednio zarząd kolej ek
dojazdowych zawiadomił Magistrat,
że gotów jest zmienić swe stanowisko, pod warunkiem, że ani władze
miej skle, ani Elektrownia nie będą·
stawiać żadnyCh przeszkód przy .wykonywaniu niezbędnych dla kabli
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podziemnych robót. Ponieważ kon-cesja dla Elektrowni nie przewiduje'
w danym wypadku żadnej możności
sprzeciwu, zaś Magistrat sarn właśnie'
żądał kabli podziemnych, należy uważać spra wę za zała twioną zgodnie'
z postulata:mi władz miejskich, uzasadnionemi interesami gminy i jej-,'
mieszkańców.

Plac' Wolności w nowej szacie...
W zw1ązku z asfaltowaniem Placu'
W olności i· porządkowaniem ogólnego jego wyglądu, Wydział Plantacyj':
Miejskich przyst,pił do usuwania
znajdujących
SIę na
chDdnikach,
drzew, które z różnych względów·
nile'harmonizDwałyby .7- nowym wyglądem Placu Wolności, jako miejsca
reprezentacyjnego, na którem stanie
pomnik Kościuśzki. U suwane drzewa nie są niszczone, lecz częściowo
przesadzane w inne miejsca, na
skwery i ulice.
Zamiast drzew usunilętych Wydział Plantacyj jeszcze w ciągu bieżącej jesieni zasadzil na Placu Wolności lO-letnie lipy, ujednostajnionepod względem wieku i wyglądu, które nadadzą chDdnikom na Placu
WolnDści charakter ozdobny.
Tym spDsobem zmiana drzewostanu na Placu W olności, będąca
nieodzowną koniecznościią z punktu·
widzenia racjonalnej techniki ogrDdniczej, przyczyni się w niemałym
stopniu dO' upiększenia jednego z najb~rd~iej ruchliwych punkt~ naszego miasta.
Echa wypadku kanalizacyjnego..
Prezydjum Magistra tu ~ specjalną
uchwałą pDstanowiło zabezpieczyć byt rodzinie robotnika Andrzejaka, zmarłego tragicznie skutkiem'
wypadku przy budowie kolektora
. kanalizacyjnego w dniu 18 ub. m.'
Odpowiednie krDki, celem zabezpieczenia dożywotniego wsparcia pOZDstałej wdowie, zostały już podjęte.
Miejski . skład opalowy. Magistrat m. Łodzi) otworzył przy uHlCy
11 Listopada 107 - II Miejski Skład
Opałowy, gdzie Ddbywa się sJ;>rzedaż
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wszystkim
bez ograniczenia.

zgłaszającym
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Urzędu Zasiłkowego Magistratu m. Łodzi Według obliiczeń Urzę
du Zasiłkowego Magistratu m. Łodzi
ogólna liczba osób, pobierających zasiłki ustawowe w okresie od 30-go
września do 6-go paździ'ernika r. b.,
wynosiła 9,616, w tern: 3,750 męż

Z

czyzn i 5,866 kobLe!.
W okresie tym wypłacono zasił
ków na ogólną sumę zł. 148,490.65.
Walka z gruźlicą. Według sprawozdania Rady Naczelnej do Walki
z Gruźlicą za trzeci kwartał r,. b.
(lipiec, sierpień, wrzesień), zarejestrowano w tym okresie 1003 chorych na gruźlicę, w tern ~ 977 chorych
z gruźlicą otwartą. Dokonano 1067
wywiadów - w związku z któremi
do poradni miejskich i Robotniczego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zgło-_
siło się 453' chorych.
Łącznie w okresie sprawozdawczym udzielono w 6 poradniach
8069 porad. Ogółem w ciągu ostatniego półrocza, t. j. od dnia 1 kwietnia do 31 sierpnia r. b. udzielono
26,407 porad.
Liczby powyżsże świadczą wymownie, iź koordynacja wysiłków
władz miejskich, Kasy Chorych i Robotniczego Tow. Przyjaciół Dzieci
na polu walki z gruźlicą stwarza
przez ~krywanie ognisk zarazy ~
utworzenfe jednolitej kartoteki chorych, racjonalną podstawę do zwalczania tej straszliwej choroby, dzie-

siątkującej zwłaszcza ludność

robot-

niczą.

Zachorowania na choroby

zakaź

ne. W ciąg1\. tygodnia od dnia 13-go
do dnia 19 października r. b. włącz
nie zgłoszono w Wydziale Zdrowotności publicznej następujące przypadki chorób zakaźnych:
Dur brzuszny 41 przypadków (w
tygodniu poprzednim 69 przypadków), czerwonka l przypadek (4),
płonica 70 przypadków (25), błonica
31 przypadków (24), drętwica karku
l przypadek (4), odra 9 ptzypadkó-w
(19), róża 6 przypadków (5), gorącz
ka połogowa - przypadków (1), ospa
wietrzna 3 przypadki (3), krztusiec
2 przypadki (4).
Ogółem zanotowano 164 przypadków, w tygodniu poprzednim 1.85
przypadków.
W ciągu tygodnia od dnia 20-go
do 26-go października r. b. włącznie
zgłoszono do Wydziału Zdrowotności
Publicznej następujące przypadki
przypadki chorób zaikaźnych:
Dur brzuszny 48 przypadków (w
tygodniu poprzednim 41 przypadków) , czerwonka - przypadków (1),
płonica 83 przypadków (70), błonica
25 przypadków (31), drętwica karku
l przypadek (1), odra 28 przypadków (9), róża 7 przypadków (-l,
gorączka połogowa 3 przypadki (---:-),
ospa wietrzna 5 przypadków (3).
krztusiec 6 przypadków (2).
Ogółem zanotowano w tygodniu
ubiegłym 206 przypadków, w tygo~
dniu poprzednim 164 przypadków.

Z ŻYCIA MIAST POLSKICH.
SAMORZĄD

STOtECZNY.
Budżet m. stoł. Warszawy.

Komisja budżetowa Magistratu opreliminarz budżetowy administracyjnego zarządu m. stoI.
Warszawy na r. 1930/31. Budżet
przyszłoroczny zgodnie z życzeniem
władzy nadzorczej, ułożony jest nie
pracowała

podług

wydziałów Magistratu,
jak
dotycllcUs, lecz podzielony jest na
kategorje podłu~ gałęzi gospodarki
miejskiej.
Preliminarz zamyka się wydatkami w wysokości 119,043,268 zł. (w r.
1929i30 - 113,084,158 zł.) i obejmuje administrację ogólną - 16,643,734
zł., majątek komunalny -- 3,328,463
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miejskiej (deficyt teatrów miejskich) - 3,236,777
zł., opłatę długów 16,351,599 zł.,
drogi i place publiczne - 12,012,327
zł., pomiary i rozbudowę miasta1,673,406 zł., oświatę - 15,431,690
zł., kulturę i sztukę 3,444,497 zł.,
zdrowie publiczne - 17,311,396 zL,
()piekę społeczną 17,460,042 zł.,
popieranie rolnictwa - 160,516 zł.,
popieranie handlu i przemysłu2,451,595 zł., bezpieczeństwo publicz...
ne - 8,328,672 zł. i różne -- złotych
1,302,600.

dziennej gazu w ,wysokości 120.000
metr, sześc., co obok innych pieców
da razem 262,000 metr. sześc. gazu,
Takie wzmożenie .produkcji zakładów gazowych umożliwi dyrekcji
gazowni zreaLizowanie planów, polegających na zasileniu gazem letnisk,
jak również miasteczek w powiecie
warsza wskim, Przedewszystkiem byłaby zasilona Hnja Warszawa - Otwock.

KATOWICE.

Jak wiadomo, wodociągi na ślą
Ogólna suma dochodów zwyczaj- sku zaopatrywać muszą w wodę kilnych przewyższać będzie p 1,015,000 ka, a' na wet kilkanaście miast i gmin
zł. kwotę
wydatków zwyczajnych .. przemysłowych. Wobec tego budoWa
Nadwyżka przeznaczona będzie na
ta!kich wodociągów mu~ałaby być
~wentualną walkę z bezrobociem (roprzeprowadzona pod kierownictwem
boty ziemne przy inwestycjach dy- władz państwowych, oraz przy wyrekcji wodociągów i kanaLizacji).
'datnej pomocy finansowej samorząNadto zaŁwierdzonobudżety zwy- du. Narazie wydział powiatowy w Ka(:zajne przedsiębiorstw miejskich, towicach uzyskał tanią pożyczkę w
kwocie 2-ch miljonów zł. na budowę
międzv in, g'azowni w wysokości w do<:hodach i wydatkach po 28,089,100 zbiornika wody, ujętego w kopalni
N owa' Przemsza. W dalszym ciągu
~ł., tramwajów - 62,792,440 zł., rze,
żni i targowisk 3,307,416 zł., tea~ rozpoczęto budowę wielkiego zbiortrów - 6,942,537 zł., "Agrilu"-. nika wodnego przez państwowe zaf>,752,417 zł., zakładu oczyszczania kłady wodociągowe na Białej Przem·
miasta - 8,402,722 zł., Kasyoszczęd szy kosztem 6-ciu mil jonów złotych,
wreszcie zapoczątkowano budowę
ności 1,283,335 zł.
zbiornika wody i wodociągu dla miaZ gazowni miejskiej.
sta Cieszyna i to również przy pomo. Budowa pieców nowej konstrukcj i dY skarbu śląskiego, oraz funduszów
Jest na ukończeniu. Skonstruowanie państwowych. Koszt budowy wynietych pieców da możność produkcji sie 2 miljony złotych.

OGŁOSZENIE.

Opierając się na Rozporzą&eniu Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 31 sierpnia 1926 roku o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku (Dz. U, R. P. Nr. 91, poz, 527), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lipca 1928 roku o regulowaniu cen
przetworów zbóż chlebowych, mięsa i j ego przetworów oraz cegły (Dz. U.
R P. Nr. 87, poz. 761L Rozporządzeniu Wojewody ł:ódzkiego z dnia 8-go
kwietnia 1929 roku, oraz na' opin ji Komis ji do ustalania cen, wyrażonej
na posiedzeniu w dniu 28 palŹdziernika 1929 roku - niniejszem podaję do
wiadomości miesżkańcom m. Łodzi co następuj e:
Uchwałą Magistratu m. Łodzi Nr. 1143 z dnia 29 października 1929
roku zostały wyznaczone następujące -ceny 1:1laksymalne (najwyższe):
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Na
1.

Wołowina

mięso

w hurcie:
normalna I gat. . .

wolowe za l kg.:
w detalu:

zł.

2.40

1.

2.

11..

" 2.-

3.
4.

koszerna I..
II ..

.. 3.20
. ... 2.57

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Na wyroby masarskie
t. Kiełbasa salami I gał.
2.
'"
H
wrocław. I ..
3.
4.
..
II... .
5.
gęsia
I....
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.. zł.
..
..
..
..

9.44
7.40
5.76
440
7.60

Wołowina

normalna I gat. . . zł.
..
II..
~oszerna I ..
..
..
I I " . . ..
Wołowina norm. I gał. bez kołci..
..
.. II.. " .
..
Polędwica wołowa . . . . .

kosze~De

2.762.303.8S
3.10'
3.30
2.7()
3.80

za 1 kg., w detalu:

6. Kiełbasa gęsia II gat. . . . . . zł. 6.757. Wędlina "rozmaitości" .
'10.44
8. Kiełbaski wiedeńskie. • . . ... 7.4G
9. Wątrobiana. . . . . . . . . . ... 6.12
10. Such'l eksportowa. . . . . . . .. 10.16-

W myśl § 10 zacytowanego wyżej Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych winni żądania lub pobierania cen wyższych od wyznaczonych, będą ukarani przez władzę administracyjną' I instancji według art.,
'4 i 5, zacytowanego wyżej Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej,

aresztem do 6 tygodni, lub grzywnq do '10.000.- złotych, o ile dany czyn
nie ulega surowszemu ukaraniu w myśl innych Ustaw Karnych.
Wyżej wyznaczone ceny maksymalne obowiązuj ą na terenie m. Ło
dzi od dnia następnego po ogłoszeniu.
Łódź, dnia 30 października 1929 roku.
Prezydent m. Łodzi f-J B. Ziemięcki.
PRZETARG.
Magistrat m. Łodzi o~łasza publiczny przetarg na budowę przyłączeń kanalizacyjnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej na posesjach przy ul. Piotrkowskiej Nr. 1 i:na Pl. W 01ności Nr. 14.
O budowę ubiegać' się mogą tylko przedsiębiorstwa i firmy zarejestrowane.
Oferty pisemne na oryginalnych ślepych kosztorysach. całkowicie wypełnionych.
należy składać w Wydziale Budownictwa Magistratu m. Łodzi. pl. Wolności Nr. 14. pokój Nr. 44. do dnia 8 listopada 1929 roku. do godz. lO-ej w kopertach podwój~ych. z~la
kowanych pieczęcią firmową. kaida z napisem .. Oferta na przetarg budowy potączeń kanalizacyjnych na posesjach przy ul. Piotrkowskiej Nt. 1 i na pl. Wolności Nr. 14" i podaniem nazwy oferującej firmy i jej adresu; z kol'ert łych wewnętrzna będzie zawierała
samą ofertę. zewnętrzna zaś prócz wyżej wspomnianej koperty. powinna mieścić w sobietakże dowód złożenia wadjum na rzecz Magistratu m Łodzi w wysokości 5 proc. ogólnych
kosztów budowy. Wadium to winno być złożone w gotowiźnie. w listach gwarancyjnych
Banku Gospodarstwa Krajowego lub jednego z banków prywatnych o kapitale zakła
dowym nie mniejszym. jak dwa i pół miliona złotych. lub też w papierach procentowych
i innych wartościach. przewidzianych w punkcie 2. 3 i 4 § 1 Okólnika Ministerstwa
Skarbu L. DOP 5284/IIl z dnia 10 września 192'1 roku pg skali procentowej ich kursu.
ustalone; tym Okólnikiem. Wadjum to podlega skutkom szczegółowych warunków przetargu.
'~ Warunki przetargu. projekt umowy. ślepe kosztorysy na wymienione roboty
można otrzymać w Wydziale Budownictwa. pokój Nr 50. gdzie są również do obejrzenia
projekty robót.
'
Otwarcie ofert pastąpi w wymienionym wyżej dniu 8 listopada 1929 roku o godz.
12 w obecności oferentów.
Magistrat zastrzega sobie dowolny wybór oferty względnie nieprzyjęcia żadnej.
zastrzega sobie również prawo urządzenia przetargu ustnego między oferentami in minus.
Oferty. nieodpowiadające warunkom przetargu luJ;> zlożone po terminie. nie będą
rozpatrywane.
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