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59.
PISMO OKÓLNE
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
i bo Prezydiów Powiatowych, Miejskich i Gminnych Rad
,atodowych. Poniższy prz.edruk podaje się do wiadomości
Stosowania.
Sekretarz Prezydium: (-) Pabisiak Czesław
Przedruk

orzeczenia

~·Zespół II Prezydium Rady Ministrów

zawiadamia,

_że

1S:tnu z dnia 3 Jutego 1951 r. nr Og. 2/2799/50 w sprawie
~0 danej w nagłówku nadaje nowe brzmienie. a mianowicie:

~lninne rady narodowe są uczestnikami obrotu bezgotówko-

ego i z tego tytułu obowiązane są odprowadzić nadwyżki
gotowia kasowego ponad 900 zł. na własne konta bankowe
Narodowym Banku Polskim, a następnie regulować rozehunki pieniężne w drodze bezgotówkowej w formie prze\\rów bankowych lub czekami rozrachunkowymi, stosownie
0 Przepisów art. 2 ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku
ez.estrticzenia w obrocie bezgotówkowym (Dz. U. R. P.
l' 41, poz. 294).
:aegulowanie zatem przez gminne rady narodowe należ11ości
~ald wynikłych z rozrachunków bezpośrednio gotówką z pokonta bankowego stanowi naruszenie
ll1ięciem własnego
0
stanowień ustawy z dnia 1 lipca 1949 r.
We wszystkich przypadkach, gdy gminne rady narodowe
~stępują jako inkasent obcych . należno~ci (np: inkaso,
adek na rzecz P. Z. U. W.,. S. F. O. S. itp.) wmny one
Płacać zainkasowane sumy bezpośrednio na r-k uczestnika
1 totu bezgotówkowego w imieniu którego dokonują inkasa.
~ \.V związku z tym Prezydium Rady Ministrów prosi o wy,janie zarządzei1 zmierzających do zapobieżenia naruszania
:ą- l'zepisów ustawy o obowiązku uczestniczenia w obrocie bez. 0 tówkowym.
Dyrektor Centralny: St. Tołwiński
0

wywłaszczającego.

I. w powiecie łęczyckim
1. w Ozorkowie od 8 maja do 25 maja 1951 r. dla
m. Ozorków i gmin Chociszew, Piaskowice i Tkaczew.
2. w Poddębicach od dnia 29 maja do 6' czerwca 1951 r.
dla m. Poddębice i gmin Poddębice, Dalików i Gostków,
3. w Grabowie od dnia 9 czerwca do 13 czerwca 1951 r.
dla gmin Grabów i Sobótka,
4:. w Łęczycy od dnia 16 czerwca do 3 lipca 1951 r. dla
m. Łęczyca, i gmin Leśmierz, Topola, Tum, Witonia i Mazew,
5. w Piątku od dni.a 6 lipca do 11 lipca 1951 r. dla gmin
Piątek i Rogóżno.

Warszawa, dnia 15 maja 1951 r.
PREZYDIUM RADY .MINISTRÓW
Zespół II
Nr Og. 2/1384/51
-{, Rozrachunki w drodze bezgotówkowej.
Prezydia Wojewódzkich Rad Nał-odowych
( ws.zystkie)

PUBLIKACJE.

Poz.

II.

w powiecie piotrkowskim

1. w Drużbicach od dnia 8 maja do 10 maja 1951 r. dla
gmin Bujny Szlach. i Wadlew,
2. w Bełchatowie od dnia 12 maja do 18 maja 1951 i-.
dla m. Bełchatów i gmin Bełchatówek, Kluki i Łękawa.
3. w Kamieńsku o.d dnia 22 maja do 25 maja 1951 r. dla
gminy Kamieńsk,
4. w Kles1zczowie od .dnia 28 maja do 31 .maja 1951 1·.
ó
dla gmin Kleszczów i Chabielice.
5. w Sulejowie od dnia 25 lipca do 1 sierpnia 1951 r. dla
·
m. Sulejów i gminy Łęczno,
6. w Gorzkowicach od dnia 11 września do 14 września
1951 r. dla es. Gorzkowice i gminy Ręczno.

~!·ernfozych

III. w powiecie radomszczańskim
1. - w Sulmierzycach od dnia 4 czerwca do 5 czerwca
1951 r. dla gmin Sulmierzyce i Brudzice,
2. w Pajęcznie od dnia 8 czerwca·,do 11 czerwca 1951 r.
dla gmin Pajęczno i Rząśnia,
3. w Brzeźnicy od dnia 14 czerwca do 16 czerwca 1951 r.
dla gmin Brzeźnica i Zamoście,
4. w Radomsku cd dnia 20 czerwca do 12 lipca 1951 r.
dla m. Radomsko i gmin Dobryszyce,, Dmenin, Gosławice,
Radomsk i Radzi.echowice~
5. w Gidlach od dnia 17 lipca do 21 lipca 1951 r. dla
gmin Gidle, Konary i Pławno,
6. w Kłomnicach od dnia 24 lipca do 27 lipca 1951 r. dla
gmin Kłomnice, Garnek i Kruszyna,
7. w Dąbrowie Zielonej od dnia 31 lipca do 3 sierpnia
1951 r. dla gminy Dąbrowa Zielona,
8. w Koniecpolu od dnia 7 sierpnia do 11 sierpnia 1951 r.
dla m. Koniecpol i gm. Koniecpol,
9. w żytnie od dnia 16 sierpnia do 20 sierpnia 1951 r.
dla gmin ·Żytno i Maluszyn,
10. w Wielgomłynach od dnia 22 sierpnia do 25 sierpnia
1951 r. dla gmin Wielgomłyny i Kobiele Wiel.,
11. w Prz~rąbiu od dnia 5 września do 8 września 1951 _r.
dla gmin Przei;:ąb i Masłowice,

w powiata~ łęczyck. im, p1otrkowsk1m, radom. ~~„.18}«1m, kutnowskJ.tn wieluńskim, skierniewickim
.
ilieradzkim. ,
,/ ·
( N:~ocy art. 2Q.._dekr,~ o miarach z.. dnia 8 lutego 1919 r.
1 (jbz~·~"''i\:.~r. 1~1tr 72, poz. 661) i art. 10 statutu urzę
~ ów miar (Dz. U. R. P. r. 1919 nr 74~ poz. 429), oraz w myśl
trt. 12 powołanego dekretu, zarządzam, w roku 1951 publiczne zbiórki legalizacyjne w powiatach łęczyckim, piotrk?'Ns:.··dm, radom. cz.ańskh11. kutnow.skim, .wieluń~ki~! skiernie~
. lckim i sieradzkim, w celu następcze.i legahzacJI narzędzi
,
ierniczych, według następującego planu:

dnia 8 maja do 30 maja 1951 r. dla
Dobrzelin,. Oporów, Plecka Dąbrowa
m.
i Wojszyce,
2. w Kutnie od' dnia 2 czerwca do 2 lipca 1951 r. dla
m. Kutno i gmin Kutno, Sójki, Łanięta i Krzyżanówek,
3. w Krośniewicach od dnia 5 lipca do 18 lipca 1951 r.
dla m. Krośniewice i gmin Krośniewice, Błonie, Dąbrowice
i Rdutów.
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V. :w .powiecie wieluńskim
1. w Kraszewicach od dnia 8 maja do 9 maja 1951 r. dla
gmin Kuźnica Grab. i Skrz.ynki,
2. w Wieruszowie od dnia 11 maja do 18 maja 1951 r.
dlą m. Wieruszów i gmin Czastary, Galewice i SokolnikJ,
3. _w Bolesławcu od dnia, 22 maja do 23 maja 1951 r. dla
os. Bolesławiec i gminy Bolesławiec„
4. w Skomlinie od dnia 28 maja do 7 czerwca 1951 r.
.dla gm. Skomlin, Mokrsko i Dzietrzkowice,
5. w Praszce od dnia 11 czerwca do 12 czerwca 1951 r.
dla m. Praszka i gminy Praszka,
6. w Rudnikach od 15 czerwca do 16 czerwca 1951 r. dla
gminy Rudniki,
7. w Działoszynie od dnia 19 czerwca do 21 czerwca 1951 r.
,i
dla os. Działoszyn i gminy Dz.iałosz;yn,
8. w Siemkowicach od 25 czerwca do 27 czerwca 1951 r.
dla gmin Kiełczygłów i Siemkowice,
9. w Osjakowie od dnia 29 czerwca do 4 lipca 1951 r. dla
.
gmin Konopnice i Radoszewice,
10. w Wieluniu od dnia 6 lipca do 28 lipca 1951 r. dla
m. Wiehif1 i gmin Kamionka, Kurów, Naramice~ Mierzyce,
Starzenice, Skrz.ymno i Wydrzyn,
11. w Lututowie od 2 sierpnia do 6 sierpnia 1951 r. dla
m. Lututów i gminy Lututów.

VI. w powiecie sieradzkim
1. w Szadku od dnia 16 lipca do 23 lipca 1951 r. dla
m. Szadek ,i gmin Szadek, Krokocice, Zadzim i Wierzchy"
2. w Warcie od dnia 26 lipca. do 8· sierpnia 1951 r. dla
m. Warta i gmin Bartochów, Jeziorsko i Goszczanów,
3. w Sieradzu od dnia 11 sierpnia do 31 sierpnia 191'?1 r.
dla m. Sieradz i gmin Maj acz.ewice, Męka, Ros.soczyca, W róblew, Brzeźno, Charłupia Mała,, Bogumiłów i Gruszczyce,
4. w Złoczewie od dnia 5 września do 14 września 1951 r.
dla m. Złoczew i gmin Złoczew, Klonowo, Godynice i Barczew,
5. w Zduńskiej Woli od dnia 18 września do 1 paździe·r
nika 1951 r. dla m. Zduńska Wola i gmin Zduńska Wola
Wojsławice.

w powiecie skierniewickim
od dnia 8 maja do 16 maja
1. w Puszczy
1951 r. dla gminy Korabiewice,
2. w Kowiesach od dnia 19 maja do 25 maja ·1951 r. dla
·
gmin Kowiesy i Grzymkowice,
3. w Kawenczynie od dnia 30 maja do 7 czerwca 1951 r.
dla gmin Doleck i Dębowa Góra, .
4. , Głuchowie od dnia 11 czerwca do· 15 czerwca 1951 r. dla
gminy Głuchów,
5. w Lipcach Reymont. od dnia 19 czerwca do 21 czerwca
1951 r. dla gminy Słupia,,
6. w Skierniewicach od dnia 25 czerwca do 14 lipca 1951 r.
dla m. Skierniewice i gmin Skierniewka i Dębowa Góra.
W myśl art. 20 dekretu o miarach Prezydia Gminnych Rad
Narodowych obowiązane są :
1) ogłosić o cz,asie i miejscu, w których ma się odbywać
zbiórka legalizacyjna danej gminy,
VII.

Mariańskiej

ŁODZI

Str.

2). dostarczyć dla czynności urzędowyc,h odpowiednich _

miesz.czeń,

3) okazywać wszelką pomoc i współdz.iałanie praco
kom legalizacyjnym przy pełnieniu przez nich czynności fi
te.renie gminy.
Winni stosowania lub przechowywania w obrocie publi
nym narzędzi mierniczych nielegalizowanych, nielegalnv
i nierzetelnych będą karani w myśl art. 23 dekretu o nii
pod~yższeniu gtz.
r~ch i dekretu z dnia 16. XI. 1945 r:
w1en (Dz:. U. R. P. nr 56, poz. 312) grzywną do 300 złotycl
i aresztem do 6 tygodni lub jedną z tych kar.

o

Naczelnik O~ręgowego Urzędu. Miar w Ło~:
T. WierzbińsJ

61.
ORZECZENIE
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
o wykonaniu prawomocnego orzeczenia wywłaszczająceg0•
N a podstawie art.· 41 § 1 Rozp. Prez. R. P. z dnia 24. 9·
1934 r. Prawa o postępowaniu wywłaszczeniowym (DZ·
Ust. nr 86, poz. 776 z' 1934 r.) w związku z art. 4 ust. 1
pkt. 5 i 6 dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszeZ0'
niu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej
w okresie wojny 1939-1945 r. (Dz. Ust. nr 20, poz. 13_;U
zmienionego ustawą z dnia 30. 12. 1949 r. (Dz. Ust. nr 6P1
poz. 527) orzeka się wykonanie prawomocnego orzeczeniQ
Prezydium Wojw. Rady Narodowej w Łodzi z dnia 29 styc$'
nia 1951 r. nr AA. III-1/217/5 w sprawie wywłaszczeniS
na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej we ~
I
Czerniewice, pow. Rawsko-Maz.
1

Własność Berka Pakuły nieznanego z miejsca pob~i
Orzeczenie to jest natychmiast wykonalne.
Zgodnie z postanowieniami art. 42 Rozp, Prez. R.
z dnia 24. 9. 1934 r. Prawa o postępowaniu wywłaszc „
niowym (Dz. Ust.• nr. 86, poz. 776) niniejsze orzecznie s
nowi tytuł wykonawczy dla przeniesienia prawa własno'
i powoduje skutki prawne wymienione w tym art. Na p
stawie art. 4 Rozp. Prez. R. P. z' dnia 24. 9. 1934 r. Pra
o postępowaniu wywłaszczeni owym (Dz. U st. nr 86, poz. 77 .·~'
oraz art. 24 Roz.p. Prez. R. P. z dnia 22. III. 1928 r. o połf
administracyjnym (Dz. Ust. nr 36, poz. 341) zarządza &1
dwukrotne ogłoszenie niniejszego orzeczenia w Dzienni~
Urz. Wojew. Rady Narodowej w Łodzi i przez wywieszeni~
odpisu w Prez. Gminnej Rady Narodowej w Czerniewicacb·
, Od orzeczenia niniejszego służy stronie niezadowolon;ej
prąwo odwołania się do Prez. Rady Ministrów w Warszawie
które należy wnie,ść za pośrednictwem Prez. W oj ew. Rady ~a·
rodowej w ·Łodzi w terminie dni 14, licząc od dnia następ·
nego po drugim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojeW
,
Rady Narodowej w Łodzi.
Odwołanie nie wstrzymuje wykonania.
Za Prezydium Rady Narodowej: Kryński ZenoJJ

I.
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