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CZĘSC I - PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE
RADY NARODOWEJ m.

ŁODZI

Nr 22/54

Rady Narodowej m.

Łodzi

z dn. 12. 8. 1954 r.
w sprawie rozszerzenia wkładu ludności m. łodzi w realizację
~zybszego

-w V!et~ami~,;...:Ltii?~~Srn..bodży.

W ~~ t~J 2naczny u,dział ma również naród polski" który
pod klerowl1lct:wem sweJ. Partii i, Rządu w ciągu W - lat
władzy ludowe] przeobrazIł zacofane i zniszczone. wsie i miasta w kraj stali i betonu, wielkiego przemysłu i szybko rozwijającej .się produkcji rolnej.
W oparciu o .przykład i pomoc Z.S.R.R. unowocześniliśmy
nasz przemysł,wzni,eśliśmy tak potężne giganty przemysłowe
jak Nowa Huta, Elektrownia w Jaworznie, Zakłady Chemiczne
w Kę~zierzynie, Cementow11ia w Wierzbicy i setki innych
zakładow przemysłowych, których produkcja służy budowie
Polsk~ szczęścia, pokoju i dobrobytu.
~rzeszło dziewięć tysięcy spółdzielni produkcyjnych, setki
panstwowych ~o~podar'stw rolnych i państwowych ośrodków
maszynowych sWladczą o szybko postępującej socjalizacji wsi
polskiej.
W oparciu o dotychczasowe osiągnięcia możemy dziś' sta. wiać nowe zadania szyhszego podniesienia stopy życiowej
-lUdności.

R?botnicza .Łódź, miasto wspaniałych rewolucyjnych· tradycł~' ma po~ażn~ osiągnięcia, szczególnie w zakresie likwidaCJI ponurej .spuScizny kapitalistycznej, W~iesione zostały
nowe! wyposazo~e we wszystkie wygody, Osiedla robotnicze,
budUjemy rurocIąg. Pilica -\ Łódź, który zaopatrzy miasto
w zdrow~ WO?ę, szero~? ro~winięta zost.ała sieć wodociągo

w<;-kanahzacYJna, podmosł Slę' stan samtarny i zdrowotny
mla.st~. które w coraz większym stopniu nabiera nowych
socjalIstycznych cech.

-:'

Wydziału

w sprawie trybu niezwłocznego źgłaszania i hospitalizowania chorych zakaźnie oraz ustalenia organu sanitarnego do którego n,ależy kierować zgłoszenia.

Komitety blokowe i domowe oraz mieszkańcy bloków we
zakresie dokonali licznych napraw bieżących i remontów dachów, rynien, studni, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i oświetleniowej.
O wielkości wkładu pracy społecznej ludności w tym Zdkresie świadczy wartość robocizny wniesionej przy dokonywaniu napraw z przydzielonych przez M.Z.B.M. materiałów,
która na przestrzeni ostatnich dwóch lat sięga 2 milionów zł.
.Dzięki aktywnej pracy społecznych komitetów a:kcji sanitarno-;-porządkowych. komitetów blokowych i ich sekcji oraz
komitetów domowych i całego społeczeństwa podniósł się
.stan zdrowotny i wygląd estetyczny miasta. \"1 ciągu bieżą
cego roku siłami społecznymi przekopano i uporządkowano
w Łodzi ponad 120 tysięcy m 2 trawników i zieleńców; zasadzono ponad 30 tysięcy drzewek i 6.500 krzewów na placach
i w parkach łódzkich oraz zebrano ponad pół miliona kg
_złomu o wartości około 50 tysięcy złotych.
Dzięki inicjatywie i
aktywności komitetów
blokowych
oraz pomocy materiałowej łódzkich zakładów produkcyjnych
"': ci~gu jednego .tylko 1953 r. naprawiono i wyszlakovlano
SIłamI społe.cznymI ponad 35 tysięcy m ulic. W tymże roku
na podstawIe opracowanej systemem społecznym dokumen. tacji technicznej podłączono do sieci· wodociągowo-kanaliza
cyjnej ponad 100 domów.
_ O wzroście troski w zakresie stworzenia jak najlepszych
warunków nauczania i wychowania młodzieży świadczy ,wkład
pracy społecznej komitetów rodzicielskich i opiekuńczych
szkół, przedszkoli i żłobków na odcinku remontów, zaopatrzenia w pomoce naukowe itp. Wartość samych tylko walorów
materialnych tego wkładu za ostatnie 2 lata szkolne sięga
5 milionów złotych .
C?r.az liczniejsze komitety opiekuńcze sklepów wykazujil
własclwą troskę o sprawną obsługę konsumenta, pełne zaopatrzenie i jakość towarów oraz czystość i estetykę sklepów.
Wiele jest jednak słaho pracujących komitetów sklepowych,
a przy niektórych sklepach MHD w ogóle nie zostały onŁ'
jeszcze utworzone.
Poważne osiągnięcia ma, społeczeństwo m. łodzi na odcinku
upowszechniania kultury, oświaty,· umasowienia sportu oraz
wychowania dzieci i młodzieży i likwidacji przejawów chuliwłasnym

polepszenia warunków bytowych.

Rad~· NarodQwam. ł.odzi po wysłuchaniu refe1ratu Prezydium RN o wkładzie ludności miasta w realizację szybszego
polepszenia warunków bytowych oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji stwierdza, że szeroki udział społeczeństwa
w rozwijaniu osiągnięć politycznych, gospodarczych i społecznych je~L.zasadniczym czynnikiem szybszego podniesienia
stop-?" ".~X~tio':\'};LJ'~!mIQ§,<;;'! _o]'az '. umocni"ę!lUI"p'ols.lde jRz,eczypo'spollte]
udoweJ; 'sta;nowiąceJ ważne ogniwo światowego
obozu postępu, poJ~,oju i socjaliZ1hu; którywakząc o wolność,
p'rz~a'll\ i szczęście narodów, odniósł ostatnio nowe 2wycię
st-{f'6
doprowadzając
do zaprzestania .działań wojennych

Łodzi

Łódź otrzymała szereg wyższych uczelni, rozwija się oświa
ta i kultura.
Do osiągnięcia tych sukcesów przyczyniła się w dużym
stopniu aktywność i szeroka inicjatywa społeczeństwa Łodzi.
które wniosło poważny wkład w' dzieło szybszego polepszc:-j.i
swych warunków bytowych.
Szczególnie cenną była inicjatywa ludności zorganizowClnć~ i
w komitetach blokowych.
Komitety hlokowe mobilizując mieszkańców do prac· społecznych oraz organizując te prace przyczyniają się do szybszej poprawy warunków bytowych ludności.
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Publikacje

Komunikat Prezydium Rady Narodowej m.
Zdrowia

Łodzi

w sprawie rejestracji administratorów nieruchomości,
stanowiących własność członków Przymusowego ZrzeSZEnia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości.
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Poz. 46-51
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gaństwa.
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Komitety blokowe wydatnie rQzszefZyły sieć punktów bi·
bliotecznych, organizują spotkania z literatami, odczyty, pogadanki, koła głośnego czytania, dyskusje i seanse filmowe.
Niektóre komitety blokowe stworzyły własne zespoły sporto·
we, zespoły· pieśni i tańca, organizują rozrywki sportowe, akademie i wieczornice.
Liczne komitety ro~cielskie i opiekuńcze dbając o lepsze
wyposażenie szkół, przedszkoli i żłobków, prowadząc rozmo~vy z .dziećmi, młodzieżą i rodzicami, przyczyniają się do pogłębiania wyników nauczania i wychowania.
Poważnym osiągnięciem rad narodowych w m. Łodzi jest
rozszerzenie pomocy dla aktywu społecznego, silniejsze powiązanie się z masami i szersze włączenie mas do współ·
udziału vr rządzeniu miastem.
vV coraz szerszym stopniu komisje rad organiZUją otwarte
posiedzenia, przyjmują skargi i zażalenia w terenie oraz rozpa·
trują za~adnienia przy udziale szerokiego aktywu społecznego.
W niewystarczającym jednak stopniu komisje rad włączają
ten aktyw do udziału w prowadzonych kontrolach.
Zacieśniona została więź rad narodowych z mieszkańcami
poszczególnych bloków, których radni w coraz szerszej mierze
mobilizują do współudziału w walce o szybsze polepszenie
warunków bytowych oraz pomagają w realizacji podjętych
zobow'iązań.

RADY NARODOWEJ m.

ŁODZI

Str. 38

4. Zobowiązać wszystkie komisje Rady Narodowej--do
ściślejszego powiązania się ~z aktywem społecznym, w szcz'e·
gólności przez szersze włączanie aktywu społecznego do
współudziału w prowadzonycll._kO.n1.rolacll oraz opracowywania wniosków, organizowanie otwartych zebrań jak również
drogą częst!$zęgo org~mizowania spotkań członków komisji ze
społeczeństwem
w określonych środowiskach związanych

z zagadnieniami"b,ież.ąsymi, bę9ącymi przeatni<?tem działalności
danęIJ~9!llisjii
'
. '
5. Wezwać wszystkich członków Rady Narodowej m. Ło
dzi do ścisłej realizacji wytycznych uchwały RN z dn. 2().5.
1954 r. odnośnie nawiązania i pogłębiania więzi z Terenowymi Komitetami Frontu Narodoweqo, informowania ludności
o pracy i zadaniach Rady oraz mobilizacji mas do współudziału w rea~izacji stojących przed Radą zadań.
.
6. Wezwać komitety blokowe do:
a) ściśl?jszeg,? .p9v.;iązania swej działalności z Ter~nowyml
Komlteta~rnf'~9tltu Nj1rodowego oraz terenowymI Kołami
Ligi KobIet, PCK, LPŻ, TPPR,
b) powołania i uaktyw.nienia. wszystkicl1 swych sekcji,
oparcia swej pracy. na z.as.9c:izie planowości oraz bardzie i
aktywnego kierowania działalnością komitetów domowych,
c) szersz~go korzystania z pomocy rad,~ys;.h.,,,Qraz przekazywania za ich pośrednictwem lub wprost do. Prezydium
DRN""w.szęJkich skarg, zażaleń i wniosków ludności lub
uwag o trudn"Ościach hamujących pracę komitetu, stwierdzonych niedociągnięciach itp.,
cI) powoływania na terenie .bloków .społec~_ ekip na.
prawczych celem dokonywania drobnych napra'\\r i Temontów sposobem gospodarczym i współdziałania w powołaniu komitetów opiekunczych przy wszystkich sklepach. MHD oraz utrzymywanie z nimi stałego kontaktu
celem ich aktywizacji w pracy.

W zbyt małym jednak stopniu radni informują ludność
w miejscu swego zamieszkania i w miejscu pracyodziałal·
noś ci, uchwałach i zadaniach swej Rady. Wielu radnych nie
przyjmuje systematycznie skarg i zażaleń ludn~ści, n.ie śle:
dzi ich załatwienia, a ich kontakt z TerenowymI KomItetamI
Frontu Narodowego, terenowymi kołami organizacji masowych, a nawet niektórymi komitetami blokowymi jest wciąż
jeszcze zbyt słaby.
Wielu członków Rad i ich komisji nie wykazywało właści
wego stosunku do prowadzonego przez Prezydium RN szkolenia aktywu rad. w toku którego wskazywano właściwe
Za Prezydium Rady Narodowej
formy pracy radnego, komisji itp.
Niewystarczająca jest jeszcze mimo poważnej poprawy poSekretarz Prezydium
Przewodniczący· Prezydium
moc i instruktaż ze strony Prezydiów DRN dla radnych, koZ.Kaźmierczak
B. Geraga
misji i komitetów blokowych.
.
W związku z powyższym, celem dalszego rozszerzema
wkładu społeczeństwa m. Łodzi w zakresie realizacji szybszego
WYCIĄG Z UCHWAŁY RADY NARODOWEJ m. ŁODZI
polepszenia warunków bytowych ludności, rozszerzenia pomocy rad narodowych w wykonywaniu czynów społecznych
47.
oraz jak najbardziej godnego powitania X-roc~nicy wyzw. 0 lenia naszego miasta, Rada Narodowa_ m. ŁodzI postanawla:
WYCIĄG
Z
UCHWAŁY
Nr 23/54
1. Wezwać wszystkie organizacje masowe, komitety blokowe, domowe, rodzicielskie, opiekuńcze, sklepowe i całe
Rady Narodowej m. Łodzi
społeczeństwo robotnicze m. Łodzi do podjęcia społecznego
czynu dla uczc:zenia ~-:-:rocznicy wyzwolenia Łodzi spod
z dn. 31. 8. 1954 r.
okupacji hitlerowskiej.
2.Zobowiąiać"Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi" do:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
,11) opracowania i przekazania Prezydium .~RN w terminie
Rady Narodowej m. Łodzi za 1953 r.
do 1. 9. br. do realizacji planu prac mozhwych do wykonania systemem społecznym jeszcze prze'9- X-rocznicą
"Rada Narodowa m. Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdawyzwolenia m. Łodzi oraz w dłuższym okmsie czasu,
niem Prezydium RN w sprawie wykonania b.udżetu Rady
b) zapewnienia Prezydium DRN odpowiedniej pomocy ze
Narodowej m. Łodzi za rok 1953, po wysłuchą.nl~ koreferat~
strony wydziałów, miejskich zarządów i przedsiębiorstw
Komisji Finansów, Budżetu i ~lanu. ?raz przeprowa~e~
w realizacji przez ludność dzielnic zadań wymienionych
dyskusji stwierdza,. że wykoRa~lle ~udzetu Ra.dy. Na!odoweJ
m. Łodzi VI roku 1953 prZyCZynIło SIę w powazne} nlHe>fze do
w planie wskazanym pod literą - a,
c) wprowadzenia I\a terenie zarówno Rady Narodowej jak
podniesienia warunków bytowo-komunalnych ludności pracui w Dzielnicowych Radach N af(~dowych, comiesięc~.nych
jącej m. Łodzi i stanowiło poważny wkład w dalszy rozwój
konferencji instrukcyjno-szkolemowych Jako ob?wlązk?
naszego miasta na odcinku przemysłu tereno~ego,. obrotu towych dla wszystkich radnych oraz do orga~lzowama
warowego, gospodarki komunalnej i mieszkamowej, w zakrew ramach gabinetu radnego pogadanek, odczytow popusie ,oświaty i kultury oraz stanu sanitarno-zdrowotnego.
larno-naukowych, spotkań z literatami itp. dla członków
Rad Narodowych, którym należy umożliwić codzienne
Rada Narodowa stwierdza w wykonaniu budżet"! za rok
korzystanie z gabinetu radnego również w godzinach
1953 znaczną poprawę w porównaniu do wykonama. ~a r?~
wieczorowych.
1952, ustalając jednak, ż~ istniały w ro~u !953 m~zhwoscJ.
3. Zobowiązać Prezydium DRN do:
lepszego wykonan~a budzetu, zwłaszcza Jeśh chodZI o wya) wniesienia na najbliższe sesje swych rad zagadnienia
datki na inwestycje scentralizowane.
.
wkładu pracy społecznej ludności w dzieło $zybsze~ W związku z powyższym Rada N~r?do~a m. ŁodZI na pod·
polepszenia warunków bytowych I?iesz~ańców dzielni~y
stawie § 12 uchwały nr 160 Rady MmIs.trow z dn. 10 ..4. 1954.r.
celem ustalenia konkretnych zadan, ktorych wykoname
w sprawie zasad i trybu Śp?rządza~lla oraz zatWIerdzama
systemem społecznym jest szczególnie pożądane i mo·
sprawozdań z wykonania budzetu panst~a za rok 1953 (Mogłohy być najb~rdziej wła~ciwą f<ll:JJl.ą ,V:~'?:,~~,I?:i,a ~~E.Q~:'11 nitor Polski nr A-35, poz. 493) postanawld:
nicy wyzwolema m. Łodzl.
.
1. Zatwierdzić przedłożone przez Prezydium RN sprawo:
Na sesjach tych należy wykorzystać dezyderaty wym·
zdanie z wykonania jednostkowego budżetu Rady NarodoweJ
kające z dyskusji na sesji Rady Narodowej m. Łodzi
m. Łodzi za rok 1953.
w dn. 12.8. 1954 r.
----------.--- ._.--------------b) Rozszerzenia Pomocy i instruktażu dla komitetów .bloko~
2. Celem uniknięcia niedociągnięć w zakresie reali.za.cj~
wych oraz komitetów rodzicielskich. i komitet?w opietegorocznego planu gospodarczego i budżetu - ~Obowlązac
kuńczych sklepów MHD-1'opne~" ~ęstszy· OsohlstykonPrezydium RN do:
. '
takt i bytność 'członków Prezydium DRN w terenie,
pełnego i terminowego wykonywanIa zadan plańU gousprawnienia pracy . instruk~orówora~ organizowani,a
spodarczego;
.'
okresowych narad instrukcYJno-szkolemowych, na ktopełnego i terminowego realizowania wszystkkh tlochorych'oprócz wskazywania zadan należy omawiać również
dówi
styl i f?rmy pracy przodujących komitetów;

Su. Si'
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RADY NARODOWEJ m:

dokonywania wydatków tylko w miarę realizacji odpoim zadań oraz w sposób- najbardziej gospodarny;
opracowania .takiego systemu kontroli przedsi~biorstw
podległych Wydziałowi Handlu, a w szczególnoś.Cl przedsiębiorstw nadzorowanych przez Łódzki Zarząd Miejskiego Handlu Detalicznego i Łódzki Zarząd Przemysłu Gastronomicznego, który by nie dopuszczał do
przekraczania zaplanowanych kosztów oraz który by zapewnił odprowadzanie do budżetu pełnych planowanych
dochodów budżetowych;
pogłębienia systemu kontroli p,rzedsiębiorstw· podległych
ŁZ MHD który by umożliwił dalsze ograniczenie powstawania w tych przedsiębiorstwach mank do jak najmniejszych rozmiarów;
- wyjednania u władz naczelnych przyznania dodatkowych środków budżetowych, na pokrycie istniejących
zobowiązań z tytułu kapitalnych remontów;
-- bieżącego regulowania rachunków, by nie dopuszczać do
wygasania kredytów budżetowych i przerzucania niepokrytych zobowiązań na rok następny.
wiadających

3. Zobowiązać Prezydium do, nie:lwłocznego przekaz.ania
Prezydium DRNodcinkowych planów terenowych, celem peł
nej i terminowej realizacji wytycznych uchwały Rady Narodowej m. Łodzi z dn. 20. 5. 1954 r. odnośnie prowadzenia stałej kontroli realizacji zadań planu gospodarcz.ego i budżetu
na terenie poszczególnych dzielnic przy współudziale szerokiego aktywu społecznego ..

Komisje Rady Na:rodowej m. Łodzi do
uwzględnienia
planach swych prac kontroli i oceny stanu
• realizacji budżetu i zadań planu gospodarczego przez jednostki organizacyjne Prezydium RD ze szczególnym zwracaniem
uwagi na zagadnienie obniżki kosztów własnych.

Za Prezydium Rady Narodowej
. Sekretarz Prezydium
Z. Kaźmierczak

Za Prezydium Rady Narodowej
Sekretarz Prezydium

Z.

Przewodniczący

Prezydium
B. Geraga

Kaźmierczak

Przewodniczący

Prezydium
B. Geraga
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5. Zobowiązać Prezydium Rady Narodowej do szczegóło
we~Q op.racowania metod i sposobów realizą<;ji oqólnych wytycznych niniejszej uchw;ały".
.

Nr Wpoz. 4'i -50

4) osoby, które nie zostaną zarejestrowane W Zrzeszeniu.
nie mogą}'ełft1ć. ohowiązków administrałc>ra w nieruchomościach, należących do· członków Zrzeszenia;
5) Zrzeszenie może odmówić, z uzasadnionych powodów,
zarejestrowania jako administratora osoby, zqłoszonej na to
stanowisko przez właściciela nieruchomości,
Za uzasadnione powody odmowy uważa się brak kwalifikacji zawodowych lub społecznych, dających qwarancję należytego i zqt>dnego z przepisami wypęłniania obowiązków.
6) Od odmownej decyzji Zrzeszenia. w sprawie zarejestrowania administratora, przysługuje w 14-dniowym terminie,
odwołanie do Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych j Terenów Komunalnych ul. Roosevelta 15, którego orzeczenie jest ostateczne.
7) Właściciele prywatnych nieruchomości, nieprzestrzegający przepisów, wyszczególnionych w punktach 3 i 4 niniejszej uchwały, podleqają odpowiedzialności karno-administracyjnej ..

Zobowiązać

4.

ŁODZI

Nr 43/511/54

Prezydium Rady Narodowej m.

todz<ł

z dn. 17. 8. 1954 r.
w sprawie dostosowania obwodów Zarządu Zieleni Miejskiej
do granic 7 Dzi~lnic w m. todzi.
Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 20. 3. 1950 r.
o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U.
nr 14 poz. 130) Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi postanawia z dniem 25. 8. 1954 r. dostosować qranice istniejących
obwodów Zarządu Zieleni Miejskiej do obowiązujących gra~
nic 7 Dzielnic w m. Łodzi.
Za Prezydium Rady Narodowej

UCHWAł.Y

PREZYDIUM RADY

NARODÓW~J

m.

ł.0DZI

Sekretarz Prezydium
Z. Kaźmierczak

Przewodniczący

Prezydium
B. Geraga

48.
UCHWAtA Nr 42/501/54

50.

Prezydium Rady Narodowej m~ ł.odzi

UCHWAŁA

z dn. 10. 8. 1954 r.

Prezydium Rady Narodowej m.

w sprawie rejestracji administratorów nieruchomości stanowi~łt. własność. członków Przymusowego Zrzeszenia Pry_

. Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi postanawia:
1) 'zlecić Przymusowemu Zrzeszeniu Prywatnych Właści
c!e~i . Ni~ruchomości w Łodzi,. z"':',anemu w daiszym ciągu
rum~J~zeJ uC,hwały "Zrzesz,e~lem, p!owadzenie rejestracji
admlDlstratorow DleruchomosCl stanOWIących własność człon
ków Zrzeszenia;
. 2) rejestr~~ji P?dlegać będą tylko administratorzy tych
n1eruchomoscl, ktorych właściciele będący członkami ZrzeS2:.~1lia •.sami nie wykon,ują administracji, lecz zlecają jej prowa~Ule osobom trzeCImi
3) ~areJestrowanie administratorów w Zrzeszeniu należy do
ObOWlązkow właściciel\i nieruchomości i dokonuje się przez:
a) zgłosz~nie .d<;> .Zrzeszenia, w terminie 14 dni od opubli-

~owama ~llmeJs~~~ uchwały, administratorów, podlega-

jących reJestracJl;
b) po~iad.om~enie Zrzeszenia, w 'l-dniowym terminie, o każ
deJ zmlame na stanowi~kach administratorów i zgłasza
niudo rejestracji nowoprzyjętych administratorów;

Łodzi

z dn. 24.' 8. 1954 r.

Wath'f<ch'Właścicieli Ni.eruchomości.

Na podstawie § 8, p. 3 i 4 rozporządzenia Ministr6w Administracji Publicznej, Skarbu i Budownictwa z dn. 10. 8. 1949 r.
w sprawie utworzenia przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właŚcicieli nieruchomości (Dziennik Ustaw RP nr
SJl49, poz. 386)

Nr 45/5.33/54

w przedmiocie wprowadzenia na terenie m. Łodzi trybu pow sprawach karno-administracyjnych za wykroczenia przeciwko obowiązkowym dostawom

stępowania przyśpieszonego

.zboża.

Zgodnie z zarządzeniem Urzędu Raciy Ministrów dotyczą
cym wprowadzenia postępowania przyśpieszonego w sprawach
o l1iewykonanie obowiązkowych dostaw i':boża, oraz w związ
kuz koniecznością zabezpieczenia dostaw i w celu przeszkodzenia wrogim kułacko-spekulanckim elementom w hamowaniu
wykonania obowiązkowych dostaw - Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi na podstawie art. 16 ustawy z dn, 20. 3.
1950 r. o terenowych orqanach jednolitej władzy pal1stwowej
(Dz. U. nr 14, poz. 130) i art. 40 ustawy z dn. 15. 12. 1951 r .
o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. nr 66; poz.
454) uchwala:
.
wprowadzić z dniem 1 września 1954 r. na okres 6-miesięcy
na terenie m. Łodzi postępowanie przyśpieszone w sprawach
karno-administracyjnych za wykroczenia przewidziane ustawą
z dn. 10. 7. 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz.
U. nr 32, poz. 214).
Za Prezydium Rady Narodowej
Sekretarz Prezydium

2..

Kaźmierczak

Przewodniczący

Prezydium
B. Geraga

I

Nr

9/poz. 51,

URZĘDOWY

DZIENNIK

RAD;Y .NARODOWEJ

CZĘŚĆ I I - PUBLIKACJE

Hospitalizowanie przeprowadzają władze sanitarne
Sanitarno-Epidemiologiczna i Dozory Sanitarne).

KOMUNIKAT
ID. ŁOdzi

•

w sprawie trybu niezwłocznego zgłaszania i hospitalizowania
chorych zakaźnie oraz ustalenia organu sanitarnego do którego należy kierować zgłoszenia.
W związku z koniecznością usprawnienia akcji zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych, przewidzianej postanowieniami ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym i o ich
zwalczaniu z dn. 21. 2. 1935 r. (Dz. U. nr 27, poz. 198) Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi - Wydział Zdrowia podaje do wiadomości i stosowania następującą procedurę
zgłaszania chorób zakaźnych i hospitalizowania zakaźnie chorych. _

groz~me rozs~erzema SIę choroby na otoczenie. (Przeprowadzić
nalezy w kazdym przypadku wywiad epidemiologiczny).

Wniosek taki może nie być wiążącym dla władz sanitar.
nych. Ostateczne usta.lenie rozpoz.nania przypadku pozostaWIOnego w domu, obCIąża lekarza lecznictwa otwartego.
~V. Jeźeli ~ jak~chkol~iek P,owodów w ciągu czterech godzm zgłoszeme me moze byc dokonane (np. stwierdzenie
~r.zypadku poza godzinami dyżuru Stacji, usZkodzenie telefonu
1 mne), wów~as tylko w wypadkach podanych niżej, obowią
zek zarządzema hospitalizacji obcigża lekarza stwierdzającego
przypadek choroby - a mianowicie:
.
1) W każdyr;n przypadku stwierdzenia podejrzenia lub za-

chorowama na

Organem sanitarnym, do którego należy kierować wszelkie zgłoszenia przypadków podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne z terenu m. Łodzi, jest wyłącznie Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m. Łodzi ul. Przybyszewskieqo 10
telefon do przyjmowania zgłoszeń: 178-40 i 177-32.
L

II. T ry b

zg

ł

Wleme chorego w domuzagraza Jego zdrowiu i
3)

na:

następujące

4)
plamisty
5)
powrotny
6) czerwonkę
7) wściekliznę
8) chorobę Heine-Medina
9) nagminne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
10) płoniCę
,
11) błonicę lekarz zobowiązany jest ponadto, w czasie nieprzekraczającym czterech godzin od chwili stwierdzenia przypadku, zgłosić telefonicznie, lub osobiście ten przypadek do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej m. Łodzi.
Dyżury, podczas których Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przyjmuje zgłoszenia, w dni pracy trwają od
godz. 8 do godz. 20, zaś w dni wolne od pracy od godz.
10 do godz. 15.
U stala się że zgłoszenia przypadków stwierdzonych
w czasie ost'atniej godziny dyżuru, może być doko~ane
również W ciągu dwóch pierwszych godzin dyzuru
w dniu następnym, a zgłosz~nie prz.ypadku, stwierdz?nego w czasie wolnym od dyzuru, wmno byc dokonane
w ciągu dwóch pierwszych godzin najbliższego dyżuru
Stacji.
\

określenie
się

"obowiązek

obowiązek

zarządzenia hospitalizacji"
wydania zlecenia - na przewiezienie

i

1) Stacji Transportu Zakaźnego, ul. Wróblewskiego 10 '_,_
telefon: 167-25
.

choroby:

1) ospę prawdziwą
2) dur brzuszny
3)
rz.ekomy

życiu;

W p~ypadku P?dejrzenia lub zachorowania na chorobę
.zakazną, w, ktorym .I?rzedłu~aj~cysię pobyt chorego
w domu moze stanowIc zagrozeme szerzeniu się choroby
na otoczenie (np. przeludnieme mieszkanie, zakład dzie'.
cięcy itp.).

Przez
rozumie
chorego:

B) W wypadku stwierdzenia podejrzenia lub zachorowania

na

Heine-Medina;

za.ka~ną (rowmez płOnIcę l bło~c~), w którym pozosta-

a s z a n i a:

Niezwłocznym wypełnieniu blankietu zgłoszenia cho·
roby zakaźnej i wysłaniu go do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej m. Łodzi;

chorobę

2) W p;zypa~ku p~dejrze.nia .lub z~chorowania na chorobę

Dopełnienie obowiązku niezwłocznego zgłoszenia podejrzeń
i zachorowań na choroby zakaźne przez lekarzy p o l e g a

A)

(Stacja

W odni~sie~iu d<? przypadków podejrzanych lub stwierdzo~
~ych płO~ll~y l błomc,r, le~arz zgłas~ający te Przypadki winien
J~dnocz~sme zgłas~ac wmosek co do przymusowego hospitalIzowama względme co do możliwości pozostawienia chorego
w ~on:u, biorąc p~d u.wagę zarówno stan chorego jak i za-

51.
Prezydium Rady Narodowej
Wydziału Zdrowia

ŁODZI

h o s P i t a l i z o w an i a:

III. T r y b

KOMUNIKAT PREZYDIUM RADY NARODO~J m. ŁODZI
WYDZIAŁU ZDROWIA

ffi.

-

w dni powszednie w gadzinach:

-

w dni

świąteczne

7-20
9-11

lub
2) Stacji Pogotowia Ratunkowego ul. Sienkiewicza 137 -.
telefon: 254-44
- w godzinach paza dyżurami Stacji Transportu Zakaź
nego,

II

O wydanym w myśl powyższych postanowień zarządzenin
hospitaliza'cji, winien zarządzający je, zawiadomić Stację Sanitarno-Epidemiologiczną m. Łodzi w każdym razie nie póź
niej niż w ciągu dwóch pierwszych godzin najbliższego dyżuru
$tacji.
V. Przypomina się, że winni niestosowania się do przepisów ustawy z dn. 21. 2. 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym i o ich zwalCILaniu podlegają karze przewidzianej
wart. 22 tej ustawy.
'
- ·V~. Jedn.ocześnie

traci mo~ tryb zgłaszania określony
Bmletyme nr l/51 -,-- PrezydIUm Rady Narodowej m. Łodzi
- Wydziału Zdrowia (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z en
17. 7. 1951 ro),
W

Prezydium Ilady Narodowej m. łodzi
Wydział

Zdrowia

Adres Redakcji i Administracji: Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, Wydział Prawny, ul. Piotrkowska 104
telefon 290-40, wewn. 140 - Konto: Narodowy Bank Polski - IV Oddział Miejski w Łodzi - nr 908-95/1/595,
część 15, dział 8, rozdział 17.
Prenumerata rOczna ze skorowidzem wynosi zł 18.-, półroczna - bez skorowidza
Cena pojedynczego egzemplarza do 4 slronic druku - zł 0,90. Przy
miększej ilości stronic -,. o zł 0,30 więcej od ka:!dej -drukowanej stronicy.
Ogłoszenia - zł 2,70 za wiersz mm 1 szp. Za układ tabelaryczny dolicza się 100"10.
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zł
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