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31.
UCHWAŁA

nr 15/54

Rady Narodowej m.

Łodzi

z dn. 20. 5. 1954 r.
o zmianie uchwały nr 27/53 Rady Narodowej m. Łodzi z dn.
30. 5. 1953 r. w sprawie ustalenia zakresQ. działania, ilości
członków oraz liczby i rodzaju stałych komisji Dzielnico·
Łodzi.

wych Rad Narodowych w m.

Na podstawie § 17 ust. 2 uchwały nr 195 Rady Ministrów
z dn. 17. 3. 1951 r. - Instrukcja nr 15 w sprawie podziału
większych miast na dzielnice oraz zakresu działania dzielnicowycb rad narodowych i ich organów (Monitor Polski
nr A-43 , poz. 543) - Rada Narodowa p o s t a n a w i a
w uchwale swej nr 27/53 z dn. 30. 5. 1953 r. w sprawie ustalenia zakresu działania, ilości członków oraz liczby i rodzaju
stałych komisji Dzielnicowych Rad Narodowych w m. Łodzi
(Dz. U rz. Rady Narpdowej m. Łodzi nr 6 z 1853 r" poz. 33)wprowadzić następujące zmiany:
1. w § 3 po wyrazie "ustalić" zastąpić liczbę 9 - liczbą 10,
2. w § 3 punktowi 1 nadać brzmienie: - Komisja Finansów,
Budżetu i. Planu, a- dotychczasowe punkty 1-9 oznaczyć
jako punkty 2--10.
.
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32.
WYCIĄG Z UCHWAŁY nr 16/54

Rady Narodowej m. Łodzi
z dn. 20. 5. 1954 r.
w sprawie terenowego planu gospodarczego i budżetu
Rady Narodowej m. Łodzi na 1954 rok.

"Rada Narodowa m. Łodzi po zapoznaniu się z projektem
terenowego planu gospodarczego i budżetu m. Łodzi na rok
1954, po wysłuchaniu _Opinii Ko'misji Finansóvv, Budżetu i Planu oraz na podstaWIe przeprowadzonej dyskusji stwierdza,
że terenowy plan gospodarczy i budżet m. Łodzi obejmują
zasadnicze zadania zapewniające szybsze polepszenie warunk~w_ bzrtowych ludności, zgodnie z uchwałami II Zjazdu
Polskl~] Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Budzet Rady Narodowej m. Łodzi i terenowy plan gospodarczy na 1954 r. Uwzględniają specyfikę potrzeb naszego
miasta, które dzicki stałej opiece Partii i Rządu likwiduje
ponurą spuściznę kapitalistycznej gospodarki i coraz pełniej
przekształca się w nowe socjalistyczne miasto.

Rada Narodowa stwierdza jednocześnie, że pomimo budowy nowych osiedli mieszkaniowych finansowanych z budże
tu centralnego potrzeby miasta na odcinku mieszkalnictwa
'nie są dotąd zaspakajane w dostatecznym stopniu. W związ
ku z powyższym Rada Narodowa m. Łodzi uznaje za niezbęd
nie konieczne rozszerzenie w roku bieżącym planu ZOR-owskiego budownictwa mieszkaniowego w stanie surowym o co
najmniej 1.000 izb, oraz ponowienie ze strony Prezydium
Rady Narodowej odpowiednich kroków w tym zakresie
II władz centralnych.
Uznając, że zarówno terenowy plan gospodarczy jak i budż,et Rady Narodowej m. Łodzi na 1954 rok odpowiadają najżywotniejszym interesom i potrzebom
ludności
pracującej
miasta - Rada Narodowa m. Łodzi na podstawie:
- art. 41 Konstytucji Polskiej. Rzeczypospolitej Ludowej,
- art. g ust. 2 dekretu z dn. 17. 12. 1952 r. o uchwalaniu
i wykonywaniu budżetu państwa (Dz. U. nr 50, poz. 3341.
- uchwały nr 324 Rady Ministrów z dn. 29. 4. 1953 r.
w sprawie zasad i trybu uchwalania i rozpatrywania budźetów terenowych
(Monitor Polski nr A-53, poz. 591),
-- art. 3 ustawy budżetowej na rok 1954 z dn. 24. 4. 1954 fDz,. U. nr. 19, poz. 72),
na wniosek Komisji Finansów, Budżetu i Planu postanawia:
I. Uchwalić budżet m. Łodzi na rok 1954, zamykający się
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków kwotą zł:
599.744.600.....................' ... , _. , _" ........ .

stwierdzając jednocześnie bezwzględną potrz~bę dofin~~~o~

wania robót
o 10 milionów

podłączeniowych
złotych.

w

domach

mieszkalnych

II. Uchwalić terenowy plan gospodarczy m. Łodzi na 1954
rok, ................................................... .
HI. Dla zapewnienia pełnej realizacji zadań ustalonych
w planie gospodarczym i budżecie m. Łodzi na 1954 rok oraz
celem włączenia do realizacji tych zadań wszystkkh podległych organów i
całego społeczeństwa miasta zobowiązać:
.
1. Prezydium Rady Narodowej do:
a} stałej kontroli, nadzoru i okresowego analizowania
na swych posiedzeniach przebiegu realizacji zadań
planu gospodarczego i budżetu oraz okresowego informowania członków Rady Narodowej o przebiegu
i wynikach wykonania planu gospodarczego i budże
tUi

b) niezwłocznego
realizację

likwidowania

trudności

hamujących

planu oraz podniesienia dyscypliny finan-

sowej, oszczędności i gospodarskiej troski ze strony
wszystkich podległych agend o jak najbardziej właś
ciwe wykorzystanie środków budżetowych i rozszerzenie wykonawstwa planów rzeczowych przez szersze mobilizowanie i włączanie społeczeństwa do
współudziału systemem prac społecznych w realizacji
zadań wiążących się bezpośrednio z polepszeniem ich
warunków bytowych.
2. Prezydia Dzielnicowych Rad Narodowych do stał€j kontroli i realizacji zadań planu gospodarczego i budżetu
na terenie swej dzielnicy przy współudziale szerokiego
aktywu społeczeństwa. w szczególności Komisji Dzielnicowych Rad Narodowych, radnych oraz członków Komitetów Blokowych, Komitetów Opiekuńczych sklepów,
Komitetów Rodzicielskich itp.

Nr a/poz. 32-33

DZIENNIK URZĘDOWY RADY NARODOWEJ m. ŁODZI.

3. Komisje Rady Narodowej m. Łodzi do:
a) systemątycznego kontrolowania realizacji zadań planu gc:ffipodarczego i budżetu przez poszczególne wlfdziały, zarządy, zakłady i przedsiębiorstwa ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarne, celowe
i oszczędne zużycie środków finansowych i materiałów, wykonanie planów rzeczowych, planów wzrostu
wydajności pracy, obniżenia kosztów własnych oraz
planów socjalistycznej akumulacji;
b) okresowego analizowania na .swych posiedzeniach
przy udziale członków odpowiednich Komisji DRN
oraz aktywu społecznego przebiegu realizacji przez
wydziały i zarządy planu gospodarczego i budżetu;
c) przekazywania uwag i wniosków dotyczących niedociągnięć w realizacji zadań planowych Prezydium
RN oraz uwag dotyczących ewentualnych zmian
i przesunięć w budżecie podobnie jak i wniosków
dotyczących przyszłego planu i budżetu do Komisji Finansów, Budżetu i Planu.
4. Członków Rady Narodowej m. Łodzi do:
a) zapoznania ogółu ludności miasta z zadaniami planu
gospodarczego i budżetu i zmobilizowania jej do
aktywnego włączenia się do współudziału w realizacji tych zadań,
b) nawiązania stałej współpracy z terenowymi Komitetami Frontu Narodowego w szczególności przez:
1) udział w organizowanych zebraniach z ludnością
i informowanie zebranych o pracy Rady Narodowej m. Łodzi i. jej organów, mobilizowanie ludności do wykonawstwa uchwał Rady,
2) przenoszenie uwag i wniosków ludności na sesje
Rady Narodowej i do Prezydium R.N.
3) przyjmowanie skarg i zażaleń oraz nadzór nad ich
załatwianiem przez właściwe organy;
c) pogłębienia więzi Ra,dy Narodowej z załogami zakła
dów pracy drogą informowania tych załóg o pracach
Rady, przyjmowania i przenoszenia do Prezydium
Rady Narodowej i na sesje Rady słusznych postulatów, wniosków i krytyki oddolnej.
Mobilizacja aktywu społecznego Rad Narodowych, kontrola realizacji zadań planowych, bardziej operatywne kierownictwo ze strony Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi zapewni właściwe i pełne wykonanie planu i budżetu na rok
1954, a tym samym zadania podniesienia warunków bytowych ludności naszego miasta, nakreślone w uchwałach
II Zjazdu PZPR, zostaną żrealizowane".
Za Prezydium Rady Narodowej
Sekretarz Prezydium
Przewodniczący Prezydium
Z. Kaźmierczak
B. Geraga
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33.
UCHWAtA nr 28/270/54
Prezydium Rady Narodowej m.
z dn. 18. 5. 1954 r. /
w

sprawie

bezpieczeństwa

ł.odzi

przeciwpożarowego

Str. 26

przechowywanie odzieży pracowników do pomieszczeń,
przeznaczonych wyłącznie na szatnie,
h) powołania referentów przeciwpożarowych spośród zatn:dni?nyc~ pracown.ików w za~dadach pracy, w spół
dZIelnIach I InstytuCjach o stame zatrudnienia nieprzekraczającym 100 pracowników,
c) przeanalizowania w większych zakładach pracy możli
wości wykonania własnego zaczerpu wody dla celów
przeciwpożarowych.
.
2 .. We,zwać Wydział Przemysłu łącznie z Wydziałem Handlu l ł:0~zką' Komendą Straży POżarnych do rozpracowanid
w .termInIe do dn. 1. 8. 1954 r. potrzeb sprzętu i artykułów
zWIązanych. z . podniesjeniem bezpieczeństwu przeciwpożaro
wego na tereme m.. Łodzi przez:
a) spowodowanie uruchomienia jako ubocznej produkcji
sprzętu po,!ręcznego np. wiader, łopat, bosak6w, drabinek, skrzyn na l?iasek, beczek na wodę, drzwiczek do
okienek do wyblerania sadzy (żelaznych lub betonowych),
b) zwiększenie podaży na rynku łódzkim artykułów elektrycznych związanych ze .stanem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak: bezpIeczników o roznym amperażu, kloszy hermetycznych, roznego rodzaju wyłqczni
ków - przełączników przewodów elektrycznych o róz'
nym przekroju itp.
3. Z.ob<;>wiązać Wydział Budownictwa,
Miejski Zarząd
PrzedSIębIorstw R.emo~t<?w<?-Budowlanych i Robót Sp2cjalnych oraz Dyrekcję MIejskIch Zarządów Budynków Mieszkalnych i Terenów Komunalnych do wydania do dn. 30. 6. 1954· r.
zarządzeń podległym jednostkom wykonawczym, aby w czasie dokonywania remontów budynków usuwali belki i krokwie drewniane wpuszczone do przewodów kominowych
względnie zabezpieczali je przed możliwością zapalenia.
4. Wezwać Dyrekcję Miejskich Zarządów Budynków
Mies~kalnych ,i. Terenów ~omunalnych do szybszego zaopatrzema WSZystKIch budynkow na terenie ID. Łodzi w instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynków.
5. \Zobowiązać Spółdzielnię Pracy "Kominiarz", do roz...
pracowania i usprawnienia sposobów instalowania drzwiczek
betonowych i żelaznych do okienek do wybierania sadzy
w terminie do dn. 1. 8. 1954 r.
6. Zobowiązać
Łódzką Komendę Straży Pożarnych
do
przedłożenia Wydziałowi Społeczno-Administracyjnemu Prezydium Rady Narodowej do dn. 15. 6. 1954 r. wykazu dyrekcji zakładów pracy i instytucji, które dotychczas nie Wykonały uchwały nr 1/5153 Prezydium Rady Narodowej m. Ło
dzi z dn. 7. 1.. 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie m. Łodzi oraz zarządzenia Prezydium
Rady Narodowej nr PŻ. IVa-1/49/53 z dn. ~. 12. 1953 r. dotyczącego planu wzmocnienia ochrony przeciwpożarowej na
okres jesienno-zimowy w celu rozpatrzenia spraw przez Kolegia Orzekające Dzielnicowych Rad Narodowych i zastosowania sankcji karnych.
7. Zobowiązać kierowników wydziałów, dyrektorów zarzą
dów i przedsiębiorstw, aby pracownicy kontrolno-inspekcyjni
zwracali uwagę na stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego
w kontrolowanych obiektach i jednost~ach, a o zauważonych
brakach i usterkach powiadamiali Łodzką Komendę Straży
Pożarnych.

na

terenie

m. todzi.
Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi po przeanalizowaniu
posiedzeniu w dn. 13. 4. 1954 r. stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego na terenie m. Łodzi postanawia:
4. Wezwać urzędy, instytucje, centralne zarządy przemysłu
zjednoczenia oraz kierownictwa zakładów uspołecznionych
prywatnych do:
.a) usunięcia z sal produkcyjnych i magazynów szafek na

na

8. Zobowiązać Prezydia Dzielnicowych Rad Narodowych
do prowadzenia akcji propagandowo-uświadamiającej w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej przy pomocy Dzielnicowych
Oddziałów Straży Pożarnych oraz drogą 0!llawiania tych
spraw z Komitetami Blokowymi i DomowymI.
9. Łódzka Komenda Straży Pożarnych złoży do dn. 15. 10.
1954 1". sprawozdanie z wykonania całości uchwały.
Za Prezydium Rady Narodowej
Sekretarz Prezydiu:m
Przewodniczący Prezydium
Z. Kaźmierczak
B. Geraga
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