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Poz.
23 -- w sprawie zorganizowania w miesiącu kwietniu 1954 r.
społecznej zbiórki złomu metali.

Uchwały Rady Narodowej m. łodzi

w sprawie działalności Wydziału Oświaty.

24' '-, w sprawie sprzedaży miesięcznych biletów tramwajo-

21 ~ w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i, załatwiania
skarg i zażaleń oraz krytyki prasowej.

wych z

Uchwały Prezydium Rady Narodowej m. łodzi

22 -

Rozporządzenie

25 -

UCHWAłY RADY NARODOWEJ m. ł,ODZI

_ 20.

z dn.

ąO.3.

Zbiory w bibliotekach szkolnych
mów przy jednoczesnej poprawie
doborze tytułów.

1954 r.
Oświaty.

Ra.dCl Ni:l.Yodowa m. Łodzi po wysłuchaniu sprawozdania
działalności Wydziału Oświaty oraz w oparciu o przedło
żoną przez Komisję Oświaty ocen~ tej działaln~ś~i i wyniki
dyskus.ji stwierdza, ,że dzięki stałej tros~e. P.artu .1 .Rządu
sZ!t:bko rozw~a się oświata w naszym mlescle.Ło~z, z zacota
ośrod ap1:tMlitM<:m.E!goPąlski przedwrześn'~o:wej,
zbawionego dostatecznej ilos'Ci szkół podstawowych l sredmch,
w których nie było ani jednej wyższej uczelni, a znaczny

po-

cdsetek młodzieży nie był w ogóle objęty nauczaniem, staje
się miastem przodującej nauki, kuźnią nowych kadr nie t>:lko
dla 'Potrzeb- łódzkiegookfęgu przemysłowego, ale w wIelu
dziedzinach także dla, c:ałej Polski.
Poważne

osiągnęły już 373.000 tojakości i staranniejszym

W poważnym stopniu upowszechniona została kultura fizyczna i sport wśród młodzieży szkolnej.

z

ego

o zakazie strzelaniny.

Szybko rozwija się czytelnictwo wśród młodzieży szkolnej.
w 1953 r. w szkołach na terenie m. Łodzi
osiągnęła 3/4 miliona tomów, tj. o 2 tomy na jednego ucznia
więcej niż przeciętnie w kraju,

łodzi

w sp@wle-'CIZ1'iITillftokf-Wydzialu

Prezydium Rady Narodowej

ł,odzi

Ilość wypożyczań

nr 8/54

Rady Narodowej m.

m.

Rada Narodowa wyraża uznanie i podkreśla ofiarną pracę
nauczycieli, kierowników i dyrektorów szkół, wychowawczyń
przedszkoli i wychowawców Domów Dzie.cka, z których wielu zostało wyróżnionych wy~okimi odznaczeniami państwo
wymi.

OBOWIĄZUJĄCE

UCHWAŁA

na linie autobusowe "A" i "B".

porządkowe

,

w sprawie działalności Łódzkiego Zarządu Przemysłu
Ga stronomicznego.

PRZEPISY

ważnością

zadanie ma do wykonania Wydział Oświaty w, wyszkoleniu i wychowaniu nowych kadr, n~ezbędnych dla. peł
'J,łiejszej realizacji wskazań IX Plenum l uchwał II Zjazdu
pty~ Zjednoczonej Pa.rtii Robotniczej.

I

Młodzież

swych

nasza posiada coraz lepsze warunki dla rozwoju
zainteresowań i talentów.

uzdolnień,

Dobre wyniki w swej pracy osiągają także szkoły dla 'prdktóre wychowały liczne kadry przodowników pracy i racjonalizatorów dla naszego przemysłu.
cujących,

W stosunku do la't ubiegłych większa ilość dzieci została
objęta opieką w ramach świetlic z dożywianiem oraz w przedszkolach w których równocześnie podniesiono na wyższy
poziom podobnie jak w Domach Dziec~a pracę wychowawczą.
Osiągnięcia te stały się możliwe dzięki stałej trosce Prezydium Rady Narodowej i Wydziału Oświaty o polepszenie
wyników nauczania i wychowania młodzieży.

Działalność Komisji Oświaty w dużym stopniu pomagała
ujawniać; błędy i niedociągnięcia i zdecydowanie je zwalczać.

Realizują
Partii i władz naczelnych oraz wskaObjęcie
szkoleniem ideologicznym ogółu pracowników
zania Rady Narodowej
" ' , 'iaty w 1953 r. w poWydziału Oświaty przyczyniło się do ulepszenia jego stylu
ważnym stopniu wzmógł .nie. tylko działalność pedagogiczną, pracy.
lecZ i gOllpodarczą, co znajduje wyraz w bardziej ra,cjonalnym I
Równocześnie zwiększyła się operatywność nadzoru pedai pełniejszYm wykonaniu budżetu.
gogicznego. .i rozszerzyła praca Wydziału Oświaty i KierowW 1953 r. dzięki tro~ce Prezydium Rady Narodowej akcja
nictwa Szkół z Komitetami Rodzicielskimi w kierunku fch
remontów szkół i przeds~ko1i przeprowadzona została znaczaktywizacji na odcinku walki o lepsze wyniki nauczania.
nie sprawniej niż w Jatach ubiegłych.
!
Osiągnięcia' te, są jednak niewystarczające w stosunku do
Do ak~ji 'Włączyły sięlitzne Komitety Rodzicieiskle, któszybko, rozwijających się potrzeb i wymogów społeczeństwa.
rych wkład pracy osiągnął wartość-ponad 2 miliony złotych.
Nadal jeszcze są braki w pracy wychowawczej wśród mło
Mimo pow~żnYch' trudności. znacz~ie' lepiej została przydzieży. Mimo polepszenia, formy pracy pozalekcyjnej i pozagoto~a?a akc~a. wczaśów letmch, ktorą- objęto ponad 37.000
szkolnej nie są jeszcze dość atrakcyjne. Nie w pełni są wyflziecl l młodzlezy.
"
korzystane możliwości M.D.K.
W poważnym s~opniu pOdniesione zostały przy pomocy
Szkoły i młodzież odczuwają brak wystarczającej ilości
Wojewódzkiego Osrodka Doskonalenia Kad~ Oświatowych
sprzętu i urZądzeń sportowych.
kwalifikacje zawodow~ na'llc~ycieli. NastąpIła stabilizacja
Podkreślić również należy brak współpracy zrzeszeń sporkCldr,roz~zerzon'o wymlanę doświadczeń przodujących nauczytowych z Oddziałem Wychowania Fizycznego Wydziału
cieli ,z- początkującymi.
Oświaty i niedostateczne zainteresowanie ze strony Łódzkie
,Ozięki pracy nauczycielstwa. i .lepszemu zabezpieczeniu
go Komitetu, Kultury Fizycznej. Niewystarczająca jest rów~z.lt:Qł w pomoc.:: oraz rozwojoWI opIeki nad uczącą się mło
nież opieka lekarska nad młodzieżą szkolną.
dziezq' wyniki naucZania uległy dalszej poprawie.
Działalność Komitetów Rod~icielskich na odcinku wychoW szeregu szkołach zarówno przez naUczycieli jak
ucz~
wania młodzieży, walki o wyższe wyniki nauczania, o likwi~
~iów. podjęte zostało hasło nauczyciela Hawlickiego
wydację przejawów chuligaństwa i nieusprawieliwionej absencji
to~XWa.~ia we własnym zakresie pomocy naukowych.
jest ,jeszcz,e niezadawalająca. .

DZIENNIK URZĘDOWY . RADY NARODOWEJ m. ŁODZI
są przypadki niedoceniania przez zakłady pracy roli i znaczenia szkolenia młodzieży.
S'wiadczy o tym brak pomocy i opieki, a niejednokrotnie
nawet zwalnianie z pracy uczącej się i pracującej młodzieży.

. Niezadawalające są również w wielu przypadkach warunki
lokalowe szkół, przedszkoli, zakładów, świetlic, Domów Dziecka, przy jednoczesnym niepełnym i nie terminowym wykonaniu inwestycji.
Niedociągnięcia te wskazują, że zagadnienia podniesienia
wyników nauczania i wychowania młodzieży w m. Łodzi wymaga pełnego wysiłku Wydziału Oświaty, Komisji Oświaty
Rady Narodowej, Komisji Oświaty i Kultury Dzielnicowych
Rad Narodowych, całego aktywu nauczycielskiego, Komitetów
Rodzicielskich' i społeczeństwa,
, Do walki tej stajemy uzbrojeni VI oręż wskazań i wytycznych IX Plenum i II Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii R6botniczej.
Celem usunięcia dotychczasowych błędów, braków i niedociągnięć w zakresie nauczania i wychowania młodzieży
oraz podniesienia form i metod pracy na wyższy poziom Rada Narodowa_ m. Łodzi postanawia:

e)

opracowania długofalowego planu rozbudowy szkolnicfwa licealnego dla przygotowania warunków .do wprowadzenia powszechności nauczania w zakreSIe szkoły
średniej,

. f) lepszego zaopatrzenia szkół w pomoc~ nauko~e z
uwzględnieniem szkół na peryferiach ~Ia~ta, .zarow,u.o

przez rozszerzenie planowego zaopatrzema lak l moblhzację nauczycielstwa i młodzieży szkolnej. d9 s'porządza
nia pomocy naukowych we własnym zakreSIe sposobem
gospodarczym, .
-I wa~szt~tów .szko~
nych działek aqroblOlogIcznych oraz ogrodkow mlCZUllno~~kich celem zapewnienia jak najlepszych warunków
dla rozw~ju form nauki poglądowej i kształcenia politechnicznego,
h) zwiększenia walki o pełną' frek~en.cję. nauc:zycielina
Komisjach Rejonowych, celem podmeslema poz~omu kwalifikacji ogółu nauczycieli, oraz wychowawcow przedszkoli i Domów Dziecka,
t) stałego nadzoru nad rytmicznym re~lizOi."1aniem p~og,ra
mu nauczania w zakresie poszczegolnych przedmwtow,

g) dalszego orgamzow.ania. pracowm

16

2. Zobowiązać Wydział Zdrowia do:
zapewnienia lepsz~j opie~i lekarskiej w szkołach i prtedszkolac~ przez.. zWIęk.szeme. dyscypliny pracy lekarzy,rozszerzeme akCJI profIlaktycznej oraz staranniejszy dobór
kadr .
3. Zobowiązać Prezydia Dzielnicowych RaclNarodowyc::h do:

al orga.niz?wania ?k.resowy.ch narad z pr:z;ewodniczącYmi
KomI~eto~ RodZICIelSkich szkół podstawowych i przedszkolI,
b) zwiększeni.a troski.
s~an sanitarno-porządkowy szkół,
p.rzedszkoh, . zakład0:-V I Domów Dziecka znajdujących.
SIę na tereme dzielmcy,
c) okresowego rozpatrywania zagadnień nauczania i wycho~ania młodzieży i działalności oddzia~ów oświaty na
posIedze~iach Prezydium oraz przynajmniej raz do roku
wnoszema tych zagadnień na sesje Dzielnicowych Rad
Narodowych.
_

°

4. Zwrócić się do Okręgowej Rady Związków Zawodowych o:
a) - z~interesowal1ie Rad Za.kładowych zagadnieniem postę_~_

frekwenCją i zachowaniem się młodzieży
tym zakładzIe i uczęszczającej na kursy
l do sZk?l
. cych ·oraz otoczenia tej młodzieży
stałą ,o~Ie~ą celem. Vf
~:wal1i~l przyparlków stawiania
przeszkod I utrudmen w szkolemu \""\rl.z nieuzasadnionego zwalniClnia jej z pracy,
b) spowodowanie
Komitetów Opiekuńczych
sprawujących z ramienia zakładów pracy opiek€i nad
placówkami szkólnymi.

pow w nauce,
?~'C

1. Zobowiązać Wydział Oświaty do:

a) pełnego wykonania i terminowego oddania do użytku
zaplanowanych na rok 1954 inwestycji w zakresie oświaty,
b) sprawnego i terminowego przebiegu remontu szkół
i przedszkoli w okresie ferii letnich, tak aby uniknąć
przypadków prowadzenia robót remontowych po rozpoczęciu nauki;
c) zapewnienia pełnej óbsady stanowisk pe?a.gogicznych'
w dzielnicowych oddziałach oświaty w termlUle do 30.4.
1954 r.,
d) opracowania plan~ pracy_ w zakresie li~~idacji ?~siewll
szkolnego i zmmeJszema drugorocznoscl w b18zącym
i następnych latach szkolnych, celem podniesienia poziomu naukowego młodzieży szkolnej,

$tr.

.' .

5. Zwrócić się do Zarządu Okręgu Związku Zawodowe!-]oNa-

uczycielstwa Polskiego o pełną mobilizację nauczycieli do
wykonywania wę własnym· zakresie pomocy nau~owych
oraz zabezpieczenia frekwencji i' przygotowania się nauczydeli do zajęć na komisjach rejonowych,

6.

Zwrócić się

do Zarządu Łódzkiego Związku Młodzieży Polskiej o:
a) zapewnienie współpracy Zarządów Dzielnicowych. ZMP
z Oddziałami Oświaty Prezydiów DRN oraz z poszczególnymi Kołami szkolnymi w celu zapewnienia w~ączania
się tych Kół do walki o podniesienie wyników nauczania i wychowania młodzieży,
b) pogłębienie oraz rozszerzenie instruktażu
pomocy dla
przewodników drużyn lW,lcerskich.
.

7. Zobowiązać Komisję Oświaty do:

a) kontrolowania działaltlOŚd Wydziału Oświaty ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wytycznych niniejszej
uchwały,

b) nawiązania ścisłej współpracy 2: Komisjami --Oś~-'
i Kultury Dzielnicowych Rad I;JarodoWych, OFIZ I:.. CLWlą
zywania w czasie kontroli S1':koł kontaktu z Komitetami
Rodzicielskimi i Opiekuńczymi.

Za Prezydium Rady Narodowej
Prżewodniczący' PrezYdium

Sekretarz Prezydium
Z.. KaźIńierczak

B. Geraga

j) wzbogacania. i 'pogłębiania s~osow~nxch. już form pracy

pozalekcyjnej
j

l

pozaszkolne) w. sWIethcClch szkolnych
oraz w MDK I Domu Harcerza,

międzyszkolnych

k) podniesienia dyscypliny' wśród uczniów tak w szkole ~ak
i poza szkołą drogą ścisłego przestrzegania. regulammu

uczniowskiego,
\) upowszechniania kultury fizycznej i ~portu w . szkołach,
silniejszego powiązania przodow~ict.wa w sporCIe ~ przo~
downictwem w nauce, zapewmema szkołom wIęks~eJ
ilości sprzętu sportowego oraz. wyko:zys~ania . plac.ow
i terenów przyszkolnych dla budowy bOISk l placow gIer,
ł) stałego mobilizowania i podn~sz~nia operatywności K?-

mitetów Rodzicielskich szczegolme w zakreSIe włączanw
do walki o podniesienie poziomu frekw~ncji! .lepsze. pr~y
gotowanie młodzieży do zajęć i likWIdacJI przeJawow
chuligaństwa dro~ą org.Clni~owania .o~res~wych n.arad ~
przewodniczącymI KomItetow RodZICIelskIch . szko.ł spe
cjalnych i liceów pedago.g~cznyc~ oraz. udzIelama pomocy i instruktażu w organ~zowamu ta~Ich narad w zakresie szkół podstawowych 1 przedszkolI.

UCHWAŁA ńr 9/54

Rady Narodowei-m· Łodzi

.z dn. 30. 3. 195-4 r.

ro~patrywania i załatwiania skarg
oraz krytyki prasowej.

w sprawie przyjmowania,
i zażaleń

Rada Narodowa m. Łodzi, po wysłucha~iu sprawozdan~~Q
Prezydium Rady Narodowej z przYJmowama, roz~atrywama
i :załatwiania skarg i zażaleń oraz krytyk~ prasowe~. za ok:r~
11 półrocza 1953 r. oraz po pr~eprowadz~mu dyskUSJI .nado~e'
sprawozdaniem stwierdza,
z~ PrezydmID Rady Narod. J
m. Łodzi realizując wskazania Partii i Rządu oraz wytyc~:
uchwały Rady Narodowej z dn. }3: 8. 1953 r., uzyskało po.
niesienie stylu pracy :i działalno sCI . sW'ycl,l agend w. zak!:r~~
jakości jak i terminowości w za~atwlamu skarg I zaz
ludności o:az' krytycznych notatek prasowych.

DZIENNIK uRZĘDowy RADY NARaDO
.
_ _ _ _ _ _~_N_r_·_4_/p_o_z._-2_1_':"-_2_~'
S~'t~r.~1~7_·____________~--~----~----___W_o··E_J_m_.. .-:Ł_O_D_'Z_I_'
.
diego włączania się' mas pracujących do
- F~~tdc:o~az S-~ądzeniu miastem spowodował zwiększenie
,,:,sP.ol ~ ~lału Y
g wpływaj' ących bezpośrednio do poszczególnych
SIę l kos ..CI s~~
,
. .
dle g ł yc h PrezydIUm
"zakładów i-- przedsIębIOrstw po
.
dy~e~~rodowej Wnikliwsze i terminowe załatwianie' ws~a.
Ra. Y/ównież na 'zmianę stosunku tych dyrekcji do zag~dn~e~
z.UJe
r
. d yre k'
~9l'g i zażaleń oraz na to, ~e.
cJe l epl'eJ' potraflą JUz
!rkorz st wać uwagi,. wnioskI l krytykę zawar~ą w skargach
.Y usuwama
y y. IS
. tm
. J'ących
dla
e . . w ich
, .pracy usterek l systematycznego ulepszenia swe] dZlałalnoscI.
".
, .
Obok osiągnięć istnieją jeszcze ~ike~ocIZągmęd,CI~ sBzczdegoklI?-:~
w Wydziale Kwaterunkowym, MieJs lm arzą .ZIe , u YI7 o.~i/
Mieszkalnych i Terenów Ko~unalp.YCh';bgdzle f~;t~la~Ie
skprg odbywa się niejednokrotnIe w sposo przew,e y 1 meterminowy.
M' . o wytycznych zawartych w uchwałach, w~ęk.szoŚć
Kom::;i Rady Narodo'wej oraz liczne Komisje Dzieln~cowych
stopniu '
konholowały
W niewystarcza]'ącym
R a d N aro d owyc h,
.
k .
w za reSle
. d'
od pOWIe
me w ydziały
'
, zakłady i przedsiębiorstwa
' k
.
ania i załatwiania skarg i zażal en oraz wy orzyprzYJm?; krytyki
przyczyn istniejąstywan~
' " oddolneJ' dla likwidacji
.'
,
cych medoclągmęc.
.
.
- ,
"
dł
'one
przez
Prezydium
Rady
P rzy Jmując
prze oz.
,
.
. . , NarodOwej
ł t '
,
s rawozdanie z przyjmowama, rozpatrywama l za a :WIama
zażaleń' oraz krytyki prasowej za okres II połrocza'
~9~~gr.l Rada Narodowa kieruje się uch~ała~i II. Zjazdu PZPR
i clla likwidacji istniejących jeszcze medoclągmę~ postanawia:
'.

k .

1.

Zobowiązać

~)
et

Prezydium

~ady

radach produkcyjnych wszystkie uwagi krytyczne i skargi
dotyczące nrodukcji czy też usług swego zakładu.
4. ZObOWIązać Komisję Rady Narodowej do kon~yn~owanid
w dalszym ciągu oraz rozszerzenia kontroli ;z;ałatw~a~Ia sk.arg
i zażaleń przez agendy Prezydium Rady Na;odo~eJ, Jak r?wnież zakłady i instytucje niepodległe bezposredmo PrezydlUm
Rady Narodowej,
.
Wezwać

5.

wszystkich

członków

Rady

N~rodowe)

m.

Łodzi

i Dzielnicowych Rad Narodowych do przy]mow~ma O.d lud:
noś ci na terenie bloków wspólnie z terenowymI komltetamI
Frontu Narodowego ·oraz załóg na terenie zakładów pracy,
w których' pracują, skarg i zażaleń oby~atel~, ś.led.ze~ia przebiegu ich załatwiania, zdecydowa~ego uJawmama.l pIętnowa
nia na sesjach oraz sygnalizo:wama swym Pre~yd~om wszystkich stwierdzonych przypadkow bezduszn~go l blUrokratycznego podejścia do potrzeb i bolączek ludZI pracy.

Za Prezydium Rady Narodowej
Sekretarz Pre,zydium
Z. Kaźmierczak
UCHWAłY

/

Przewodniczący

Prezydium

B. Geraga

PREZYDIUM

RADY

NARODOWEJ

m.

ŁODZI

22.
UCHWAłA' nr

Narodowej do:

16/143/54

Prezydium Rady Narodowej m.

szczegółowego przeanalizowania w I półroczu 1954 r.
trybu rozpatrywania i. załatwiania skar!=J i zażalen oraz
zlikwidOWania przyczyn nieterminowego i formalnego załatwiania skarg przez Wydział Kwaterunkowy i' Miejski
Zarząd BUdynków Mieszkalnych i Terenów Komunalnych,

łodzi

z dn. 12, 3. 1954 r.

w sprawie

działalności łódzkiego

Zarządu

Przemysłu

Gastronomicznego. .

b) prowadzenia w gabinecie r~dnego okr~owego szkolenia członków ~i członkOW"rcrd narod()wych w zakre_
sie obowiązujących przepisów oraz metod prowadzenia
kontroli załatwiania, skarg i zażaleń,

W wyniku przeprowadzon"ej na posiedzeniu w dniu 2. 2.
1954 r. analizy działalności Łódzkich Zakładów Gastronomicznych za 1953 rok, celem zlikwidowania niedociągnięć oraz
zapewnienia wyższego poziomu produ~cji gastronomicznej~
estetyki i obsługi konsumenta - Prezydmm Rady Narodowej
m. Łodzi - postanawia:

c) uwzględniania w

prowadzonym szkoleniu zawodowym
pracowników. agend administracyjnych, przynajmniej raz na pół roku, zagadnienia .zadań i obowią,zków
włnjkaj~nfh dla tych agend ·z 'uchwaly . Rady Pan!itwa
i ady
l .ISd'ł'J*' T""d!f:'·14:12. 1950 t. oraz omówienia
niniejszej uchwały na najbliższej konferencji szkoleniowej,
d) uwzględniania zagadnienia przyjmowania i załatwiania
. ska,:r.Y i zażaleń przy każdorazowym dokonywaniu na
po'sreaz~ttitt .;P.r~l\dium analizy pracy oraz wnosz.eniu na
sesji Rady NaroC!owej sprawozdania z działalności poszczególnych agend,
'
ogółu

1.

Zobowiązać

do:

.Łódzki

Zarząd

Przemysłu

Gastron0!D.i<;:znego

a) rozwinięcia i pogłębienia współzawodnictwa w poszczególnych zakładach żywienia zbiorowego; udzielania pomocy komisjom współzawodnictwa przy poszczególnych
. dyrekcjach oraz wzmożenia walki z mankami;
b) systematycznego uaktualniania i wywieszania haseł zawodowych i społecznych wewnątrz lokali;
c) organizowania kwartalnych narad z konsumentami, na
których winny być analizo'wane wnioski i życzenia kon- ~

e) składania na sesjach Rady Narodowe~ ~prawoz~an~a
z całokształtu przyjmowania, rozpatrywama I załatWIanIa
r i z,ażaleń za okres każdego roku kalendarzowego,
w te
.
o kwartału, po zakończeniu roku.

śumentówi

d) prowadzenia systematycznej kontroli załatwiania skar~
i życzeń wpisywanych przez konsumentów w książkach
życzeń i zażaleń;

2, ZQbowiązać Prezydia DZielnic~Y~h Rad Narodowych do:
a) rozpatrywania co. ~w~rtał ~~. swych posiedze~iac:h przy
UdZI6.1e'przedstawIC1811 komIsJI D. RN. zagadmema, rozpatrywania i. załatwiania skarg i zażaleń,

e)

b) wnoszenia spraWozdania ze swej działalności w zakresie przyjmowania i Załatw.iania skarg i zażaleń na sesje
" Dzielnicowych Rad Narodowych, co najmniej raz do
,roku",
'

f) podniesienia poziomu szkolenia przyzakładowego którym
należy objąć szczególnie młodzież wyróżniającą się
w pracy zawodowej i społecznej w zakładach;
g) wzm,ożenia. nadzoru i kontroli nad wykonaniem akumulacji i planów obrotów w poszczególnych asortymentach;

c), ścisłego "stosowania się do' wytYcznych punktu l-c niniejszej UChWały,

h)

d) udzielan~a stałej pomocy i wsk~zówek ~omisjom D.R.N.

w zakreSIe form i lUetod kontrolI załatWIania skarg i zażal.eń oraz mdbilizow~nia komisji do szerokiego prowadzenia takich kontrolI,

doprowadzenia planu obrotu towarowego obowiązujące
go w danym zakładzie do każdego stanowiska pracy oraz
omówienia realizacji tych planów na naradach roboczych z pooległym personelem;

.i) zaprowadzenia jednolitej kontroli wykonania planowi

e) szerokie~~ stosowania be~pośredniego pr~Y~.QWania.
skarg. i .Zazaleń przez ~złonkow frezYdiÓ w "QziEąlĄ~~owxch
Rad Narodo'wych" zarowno. w sledziba<!ł1, Prezyc!lOwlak
i podczas bytności w tereme.
'
",3 •. Z,wrófić się d<?'ORZ~ 6 spowodowa~ie, aby, rady zakładowe.szerzej interesowały się załatwiamem przez Dyrekcje
~qkład6ws~arg i zażaleń pracowników oraz omawiały na na-

wzmożenia kontroli zakładów i zgodności zużycia surow;
ców z recepturą w celu podniesienia jakościowo-ilościo
wego stanu wydawanych posiłków;

j) całkowitego. przejęcia

inicjatywy

w

kierunku

wyda-

waniapodległym dyrekcjom dyspozycji w zakresie dokonywania przewozów towarowych w oparciu o dogłęb
nie przemyślane formy racjonalnego wykorzystania ta-

.

boni własnego z równoczesnym wydaniem jak najsurowszych zarządzeń, przewidujących oko~iczno.ści i warunki
uzasadniające donajmowanie taboru obceqo przez pod-

ległe przedsiębiorstwa;
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k) przeprowadzania systematycznych kontroli i wykonywania planu kosztów przez głównych księgowych w podległych przedsiębiorstwach oraz czuwania nad sprawnym
i szybkim podejmowaniem decyzji zaradczych w przypadkach przekraczania planu kosztów, bowiem jak to
wynika z działalności zakładów gastronomicznych za rok
. 1953 kompresja etatów. celem zmniejszenia kosztów
osobowych nastąpiła dopiero w końcu III kwartału 1953
roku;
właściwego
ustawienia wysokości poszczególnych
kosztów w planie na rok 1954, gdyz jak to wynika z analizy wykonania planu kosztów za rok 1953, tzw. koszty
remontów biezących, zostały niewspółmiernie przekroczone w związku z niewłaściwym zaplanowaniem tych
nakładów na rok 1953;

. l) do

2.

:Zobowiązać~Wydział

Handlu do:

d) organizowania z dyrektorami przedsiębiorstw comiesię<:z

nych narad roboczych dla omawiania wyników działal
Z. G. ze szczególnym uwzględnieniem: spływu
masy towarowej, wykonania planów operatywnych W
oparciu ó plany finansowe, higieny i estetyki w zakła
dach. sposobu likwidacji niedociągnięć na tym odcinku,
załatwiania skarg i zażaleń konsumentów, wykonawstwa
planów sieci oraz ich właściwej lokalizacji, stanu sani.-tarnego w zakładach, wyników współ~aw<:>.dnictwa, wydajności i dyscypliny pracy oraz orgamzaCJI pracy w zakładach żywienia zbiorowego;
b) złożenia sprawozdania z wykonania uchwały w termi·
nie do dnia 1. 11, 1954 1'.
ności Ł.

Ża

Przewodniczący

Prezydium
B. Geraga

Z. Kazmi.erczak

23.

Łodzi

złom~

1. Pełnomocnik?wi Prezydium Rady Narodowej m. ŁodZI
Sur?WCOW W~órnych Zelaza i Stali oraz Metali Nie-

?O .~praw

zelaznych ogolny nadzor nad' koordynacją akcji w zakresie:
a) Zorga?izowa~ia. ap~r~t~ propagandowego do spopul~ry

zowama akCJI Jak l Jej trwania, wykorzystując w tym
celu prasę, radio i teatr,
. '.
,

bl D?pilnowania opracowania SZczegółowych harmonogram?w przebiegu akcji w poszczególnych DRN oraz termmOWego jej wykonania,
c) Ogólną kontrolę wykonania,
d) Przeprowadzenia sprawozdawczości z przebiegu
nania akcji.

wyko-

2. "Y'ydział.owi O!.ganizacyjnemu
kontrolę sprawnego
z~!JJamzowama' akCJI w DRN, w szczególności przez włącze
nlE~do«iq:-ji.J<o.J:J:litetów

Terenowego.

---,...,...

Blokowych

i

Referatów

Instmktażu

~---

3. Wydziałqwi Komunikacji"Drtr~ __ Q.i
przygotowanie
odpowiedniej ilości środków transportowych no dvsDozycji

kierownictwa akcji.

'

Wydziałowi Oświaty:

4.

VIi przedmiocie zmobilizowania do czynnego udziału w r,kcjl nauczycielstwa i młodzieży szkolnej.
b) Zorganizowanie w szkołach pogadanek i odczytów zwią
zanych z tematyką zbiórki złomu i jego znaczenia w gospodarce narodowej w powiązaniu z budową teatru, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na te szkoły, które wY-o
kazują małą aktywność w zbiórkach szkolnych.
'

zbiórki przez

w sprawie zorganizowania w miesiącu kwietniu 1954 r.

zbiórki

]. Z uwag~ na doniosłość akcji oraz jej znaczenie gospodarcze Prezydmm Rady Narodowej m. Łodzi -~- zleca:

każdej
młodzież szkolną.

d) Zaprowadzenie ewidencji w

z dn. 2.3, 3. 1954 r.
społecznej

Nlezelaznych.

e) Zmobilizowanie brygad szkolnych do zaladunku złomu .

. . UCHWAŁA nr 18/155/54
Prezydium Rady Narodowej m.

Łodzi d

S~r~w Surowców Wtórnych Zelaza i Stali' ~raz MetaI~

a) 'Opracowanie i rozesłanie do szkół zarz.ądzen

Prezydium Rady Narodowej

Sekretarz Prezydium

9. Pełnomocnik Prezydium Rady Narodowej In

metali.

Prezydium Rady Narodowej m. ':-odzi zarządzaprzep~ow?
dzenie na obszarze m. Łodzi
dmach od 1 do. 15, kWletnl~
1954 r. w ramach akcji samtarno-porządkoweJ. społe'czne}
zbiórki złomu metali, pod' hasłem: "Zbieramy złom na hudo·
wę teatf:u w Łodzi':·

v:

,Zbieranie złomu odbędzie się nieodplatnie, a równow~rtośc
zebranego złomu przekazana b'ędzie jako wkład społecz~nstwa
łódzkiego na Społeczny Fundusz Budowy Teatru w ŁodZI.

Społeczna zbiórka złomu metali wi~n? ,pr~yczynić .się d~
orządkowania placów. podwórz, strycho~, pIwmc, mleszkan
l P z wszelkich pomieszczeń i nie obejmUje ona złomu prze-,
~a słowego uzyskanego z odpadków, powstałego przy produk~
w zakładach wykonujących centralne plany dostaw.

szkole z wyników

5. Miejskiemu Zar.ządowi Budynków Mieszkalnych i Terenów Komunalnych - zorganizowanie aktywu spośród administratorów i dozorcó\v domowych do czynnego i odpowiedzialnego udziału w zbiórce złomu, włączając do żasięgu
owych prac również budynki prywatne.
6. Wydziałowi Przemysłu- zorga'nizowanie aktywu w Izbie
Rzemieślniczej i w poszczególnych Związkach Branżowych dla
Spółdzielni

nie ohjętych centralnym planem dostaw

1. Wydz'iałowi Handlu - przygotowanie akcji W przedSIę:
biorstwach handlowych sektora p~ywatnego.
8. Wydziałowi Kultury nawiązanie kontaktu z dyrekcjami teatrów w celu włączeni~l do kampanii propagandowo~
uświadamiającej artystów.

J

.

cl

W celu usprawnienia zbi,órki Prezydium ,Rady Naro.dowej
powołuje kierownictwo, ktoremu ~rzewodmczyc b.ędzIe ob.
E.·Wróblewski, Zastępca Przewodmczącego Prezydmm Rady
Narodowej.
W s!,ład kierownictwa akcji wchodzi przedstawiciel:
1. Miejskiej K~misji Planowania Gospodarczego,
2, . Związku' Branżowego S.półdzielniBudowlanych i Usłu

gowych,
3.

Wydziału

) Op racowanie planu działania z podziałem .na rejony
a i określanie terminów z.b"lork'J przy. ws:po'ł ~ d Zla l e przed stawicieli Związku Branzowego Społdzlelnl BudowlanoUsługowych.

b) Odbycie narad z komitetami blokowym! j dopilno~anie,
aby te z kolei odbyły takie narady z mleszkańcaml p~zy
udziale aktywu zorganizo:wanego .przez, PełnomocnIka
Preżydium Rady Narodowej m. ŁodZI do dn. 15. 3. 1954 r.
c) Składanie codziennej sprawozdawczości Pełnomocni~ow~
Prezydium RN m. Łodzi z przebiegu i wyników zbIórkI
do godz. 12 dnia ,następnego.

n.

Kultury,

4. Wydziału Oświaty,

.' 5: Miejskiego Zarządu Budynk6w Mjes:jl~alnych
Komunalnych,
(l. Wydziału Komunikacji DrO,gowej,

9. Prezydiom Dzielnicowych Rad Narodowych:

wiązać

Terenów

7. Inspektor Rejonowej Zbiornicy ,Złomu na m. Łódź,
8. Przewodńiczący Miejskiego Społeczneqo Korni,tetu Zbiórki Odpadków Użytkowych,

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi postanawia zoboponadto:

1. Miejski Społeczny Komitet Z:biórki. Od~adków UŻYJ~D:
wyeh do ścisłej współpracy z komItetamI sanItarno-por~ą o
wymi.
2. Miejską Komisję Planowania Gospo~~rczego do udzit:;lania wydatnej pomocy kierownictwu akcJl w pracach przygotowawczych zbiórki złomu.
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24.

Prezydium~dY Narodowej m. Łodzi -zwróci_ sllp.

I. Do

Okre!fÓ~~j

Związków Zawod?wy~h,: d~~a_

Rady
..
du Ł9dźkiego Z. M. p. i do Zarz~du Łod~kIego LIg~O
bi,~/O wydanie polecenia odbyCIa zebran ~ktY~~..ft2:i
~wego na poszczególnych za~~a?a.c~ pracy l ,,- s~~~!,
-"fi{ celu omówienia zadań. akcJI l Jej znaczeniĄ,pO~~tyc~
. nego i gospodarczeg~ o~az spow~d?wanie kam nu ~gI
tacyjno-popularyzacYJneJ tak wsrod swych cz
jak i osób niezrzeszonych.

2, Do prasy, radia i dyrekcji poszczególnych teatrów o
rozwinięcie szerokiej kampanii. propa.gandowo popularyzacyjnej uwypuklając znac~en~e- polItycz~o-gospodarcze
, :zbiórki metali w okresie mIesIąca czystosci.
"

3. Do Dyrekcji Okręgow~j' Szko~eni~ . Z~wodowego o :W łą -,
czenie się do akcji społ~~zneJ zbIOrkI zło~u met~h na
, terenie Łodzi przez zmoblhzowanie nauczycIelstwa l młodzieży szkolnej.
4. Do Komendy Miejskiej MHicji Obywatelskiej o wydaaie
polęcenia poszczególnym komisariatom, .ab~ funkcjona:
riusze milicji obywatelskiej VI -czasie pełnlema nor~alneJ
służby przypominali dozorcom domowym o ObOWIązku
zbierania złomu.

5. Do Komendy "Służba Polsce", aby w dniach społecznej
zbiórki złomu metali Włąc:~'yła się do akcji, oddelegowując rZfiść młodzieży odbywającej służbę do załadowania
i wyładunku' złomu' wyłożonego przez mieszkańców na
chodnikach.
6. Do Rejonowej Zbiornicy Złomu i do Związku Branżo

wego Spółdzielni Budowlano-Usługowych na m. Łódź,
aby na czas trwania akcji zmobilizowały odpowiednio
- : pracowników celem przygotowania skła-rlowisk i sprawnego odbioru zwożonego złomu.
-zakładów

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi
z dn. 30.3. 1954 r .

w sprawie sprzedaży :miesięcznych. biletów tramwajowych
, z ważnością na linie autobusowe "A" i "B",
....
Na podstawie § 13 punkt O uchwały Rady Ministrów z dn.
17. 4. 1950 r. Instrukcja nr 2 (Monitor Polski. nr A-SI
poz. 654) oraz uchwały Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi
nr 53/542/52 z dl1. 28. 10. 1952 r. - Prezydium Rady Nc;irodowej m. Łodzi postanawia:
Zezwolić i .upoważnić Dyrekcję M. P. K. do sprzedaży od
dn '1.4. 1954 r. miesięcznych biletów tramwajowych z ważno
ścią na linie autobusowe "A" i "B" w cenie:
a) bilet

i

miesięczny

imienny ulgowy

miesi~zny

d) bilet

miesięczny

na okaziciela n9rmalny
na okaziciela ulgowy

Do wszystkich dozorców domowych, aby dopilnowali
złomu -rlochwili załadowania, celem uniem~wieni~ . jego . kradzieży; a ponadto, aby' w porozu~ienn~ z administratorami domów spowodowali usunię
CIP, ~leaktual~ych. szyldów, reklam, anten radiowych.
oraz mnych me mających zastosowania przedmiotów metalowych, jak urządzenia nieczynnych studzien-zbiorników i zniszczonych ogrodzeń.

IV~--'l'l~.
en'e
.
akcji
l po wo ł anego k"lerowmctwa

zwoła Zastępca· Przewo. nIC
.

"Prezydium
RN m. Ł'o d'
b'
' '
Zł o .

E. W róblews k ) w termmIe do dn. 30 .. 3. 1954 r.

. . VI .. ZObowiązuje się ,WYdZiały: - Organizacyjny Komumkacjl Drog~wej, oświaty, Handlu, Przemysłu "Miejski ZaM'
',
'
. rząd Budynkow
._
. lesz k a lnych. l' .T
erenow
Komunalnych
oraz
PrezydIa
DRN do. lnformowama
kIerownictwa
'"
,
.'. . 0 prze b'Iegu real IzacJl postanoWlen zawartych w mmeJszej uchwale.

VII. Sprawozdanie z przebiegu i wyników zbiórkl' ł'
. d
.'
d'
,
' z ozy
na pOSIe zemu Prezy mm RN, Pełnomocnik Prezydium RN d
Spraw Surowców Wtórnych Zelaza i Stali oraz Metali N' ~
żelaznych,. łącznie z opracowanYm planem pracy na III kw~~
tal 1954 r. w terJlliniedo dn. 10. 6. 1954 r.
Za }łrezYt1i,uU1 Rłdy Narodowej
Sekretarz-Prezydium
Z. Kaźmierczak

Przewodniczący

Przewodniczący

Sekretarz Prezydium
Z. Kaźmierczak

zł

60,-

zł

150,-

zł

100,-

zł

Prezydium

B. Geraga
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25.
ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE

Prezydium Rady Narodowej m.

Łodzi

z dn. 31. 3· 1954 r.
o zakazie strzelaniny,

Na mocy art. 16 ust· l i 37 ustawy z dn. 20. 3. 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej
(Dz. U.
nr 14, poz. 132) oraz art. 108 punkt 2 i arf 109 rozporządzenia
z dn. 19. 1. 1928 r· o organizacji i zakresie działania władz
administracji ogólnej (Dz. U· nr 80, poz. 555 z 1936 r.). zarzą
dża się co następuje:
§ 1. Zabrania się strzelaniny zarówno z broni palnej, jak
za pomocą straszaków, petard, oraz żabek przyrządzonych
z calichloricum lub innych materiałów wybuchowych.
Skł,adom materiałów

aptecznych (drogeriom) i innym
chloranu potasowego (calichloncum - sol Bertholeta) i wszystkich innych substancji
o włas~ościach wybuchowych. Zakaz powyższy nie dotyczy
sprz~dazy tych substancji osobom uprawnionym na podstawie
speCjalnych przepisów do celów leczniczych,
§ 2.

V. - ZOboWiązuje się kierownictwo akcji do niezwłocznego
wprowadzenia w życie niniejszej uchwały i przekazanie jej
odnośnym agendom, organizacjom i instytucjom.

90,-

Za Prezydium Rady Narodowej

przedsiębiorstw

wyłożonego

imienny normalny

c) bilet

8 Do mieszkańców m. Łodzi o masowe branie udziału w
zhiórce złomu metali przez wyłożenię niepotrzebnych
przedmiotów metalowych i znajdującego się złomu metalowego w komórkach, piwnicach i innych pomieszczenia~b, na skraiu, chodników lub na innym widocznym
tnejscU wskaiM ifl:ft"tf~'lfbezp'ieczonym przez dozorców domowych.
Q.

miesięczny

b) bilet

gospodarki
uspołecznionej, posiadających wagi wozowe, aby VI okresie trwania zbiórki udostępniły przeważanie zebranego
złomu, - zwoż,<ł~...dQ, .skła.dAic:: nie-· posiadających wag
wozowych.
.

"1. Do

wszystkich

UCHWAŁA nr 19/174/54

sklep~m

zabra~ia

się

sprzedaży

§ 3 .. Winni
przekroczenia niniejszego rozporządzenia
po~legaJą w trybie karno-administracyjnym w myśl art. 112
powołanego na wstępie rozporządzen,ia w związku z art. 8
'ustawy z dn· 15. 12. 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. nr 66, poz. 454) karze grzywny do 750 zł lub

karze pracy poprawczej do 14 dni, o ile inne przepisy nie przekary surowszej.

widują

§ 4·

miasta

Rozporządzenie nInIejSZe
Łodzi z dniem ogłoszenia.

wchodzi w

życie

na terenie

la Prezydium Rady Narodowej
Prezl'dium

B. Geraga

Sekretarz Prezydium
Z. Kazmierczak

Przewodniczący

Prezydium

B. Geraga

Nr 4/poz;"""",,

DZIENNIK URZĘDOWY RADY "NARODOWEJłn.ŁODZl

51r.20

Warunki prenumeraty Dziennika . Urzędowego Rady Narodowej
m. Łodzi na 1954 r.
Opłata za prenumeratę wynosi:

rocznie

zł 18.- ze skorowidzem
~

p6~ocznie

Opłata, powinna

" 10.- bez skorowidza

być uiszczona zgórg.

Wpłaty należy dokonać doN arodowego Banku Polskiego
- IV Oddział" Miejski w ŁO-dzf- ria-ko~~___ 37/420/617/1.
--~-->._-

"

Rachunków

za

prenumeratę

się

n i e

"'----.-.

w y s ył a.

b

Adres Redakcji i Administracji: Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, Wydział Prawn», ul. Piotrkowska 104
telefon 290-40, wewn. 140 - Konto: Narodowy Bank Polski - IV Oddział Miejski w Łodzi - nr 37/420/ł;1711
Prenumerata '!oczna ze skorowidzem wynosi zł 18.-, półroczna - bez skorowidza
~oip.d!Jnczego egzemplarza do 4 stronic druku - zł 0,90. Przg
onlc - o zł 0,30 więcej od ka:tdej drukowanej stronicy.
Ogłoszenia'" z. 2,70 za wiersz mm 1 szp. Za układ tabelaryczny dolicza się 100%.

eł 10.-. C'
większej ilo~, i

Cena

zł

1,50

Sprzedaż

po)edlJncz!Jch egzemplarzg odbgtva się tv Referacie Rzeczy
Znalezionych i Informacji, Łódź, ul. Piotrkowska 104a.

Typ., Łódź, Nr 972·IV·54 r. Pap. dru~. sal. At Nakł. 100 egz. Rękopis otfZlJłIlano
,7.4.54 r. Podpllano do druku 10.4.54 r. Druk ukończono 12. 4.54 r.
D-5-21oo3

OD~IC>RCA:

Opłata

pocztowa uiszczona

rJJczał~~

