l)ZIENNIK URZĘDOWY
c

~.1~~rtl..1J

"~ti:

„W JEWODZKIEJ RADY NARODOWE\J w
a ,1951

ł..ODZ.f

Nr 12
TR E.S C

z

Noi.
l2 -

I -

Przepisy

obowiązujące.

Komunikat Prezydium Wojew. Rady Narodowej
w Łodzi z dnia 11. VI. 1951 r. o podaniu do publicznej wiadomości wyciągów uchwał nr 15/l?l oraz
18-21/51,. powziętych na II Sesji Wojew. Rady Nąro~
dowej w Łodzi, odbytej dnia 4 i 5 V. 1951 r.
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komunikat Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
Łodzi, z dnia 11_. .VI.. 1951 r.. o p. odapiu do publicznej
domośei wyciągów uchwał nr 15/51 oraz 18-21/51 poętych na II Sesji Wojew. Rady Narod. w Łodzi, odbytej
Jl1a 4 i 5. V. 1961 r.

UCHWAŁA Nr 15/51.
'Wojewódzka Rada Narodowa świadtfina zadań stqjących
r,:ed nią, jako przedstawicielką mas ludowych wojewódz\\r a łódzkiego, po wysłuchaniu referatu Przewodniczącego
lt · R. N. o zadaniach rad w świetle uchwał VI Plenum
liii.~ PZPR. postanawia całym ·swym autorytetem {1oprzet~
;"ł'Siłki w walce o utrzymanie pokoju.
~· lł.ady narodowe w głębokiej trosce o rozwój ludzkości,
,, Przyszłość narodów, o kulturę i rozwój społeczeńst_wa,
I>, szczęście mas, podejmą dalsze wyąiłki, aby wszyscy luQ,zje
dbbrej woli solidarnie stanę.li w szeregach obrońców pokoju.
· Przed Polską Ludową stoją ogromne zadania planu 6-cio
~etniego, stoi konieczność szybkiej budowy socjalizmu.
eszcze dziś nie wszystkie rany zadane, .minioną wojną są
r!l-hliżnione, jeszcze zaniedbania okresu panowania kapita,,.
~lZJJtiu iiie są usunięte, lecz Polska znajduje się na drQdze
~o. wspaniał~j przyszłoś~i.
Każdy dzień~ niemal. każda g.otina w ofiarnym wysiłku narodu tworzą. nowe wartóś<,;i.
~?Iska i sprzymierzone z nią narody demokracji ludowej,
~lelki przyjaciel i sojusznik Związek Radziecki„ w znoju

11..Wysiłku. budują. nową świetną przyszłość
ludzkości, którą

eJ,ce znisiZczyć zaborczy imperializm.
Wszyscy, kto.'rym. jest bl.iskie dobro całego narodu, którzy
l'agną lepszej przyszłości dla następnych pokoleń, muszą
tanąć w jednym szeregu obrońców pokoju.
: świadomość tych celów i zadań, które stawia sobie Pol-

~

~ka Ludowa- nakłada na Wojewódzką Radę Narodową
wszystkich Jej . c~onków obowiązek pełnej mobilizarji
ą"7ych sił i nieustannej aktywnej , działalności w realiza.cji
'~li.dań, wykonanie których .umocni ;nasz wkład w między.
""-'rodowy frc:mt walki o pokój.
Wojewódzka Rada Narodowa zobowiązuje każdego radne~ jako świadomego obywatela i działacza społecznego, jako
~ierne~o ęyna folski Ludowej dO przyjęcia szczytnego i „ra\L()snego obowiązku uświadamiania i przekonywania wah~ją
~~c.h się, aby .nie zabrakło nikogo z Polaków w szeregach
JJOjowników o pokój światowy.
.
t Drogows
tej akcji niech. będą przytoczone słowa
()w. St
a , ,olłój bę ·
owany i utrwalony jeżeli
~~rody · mą
we rE;}
sprawę zachowania pokoju i będą
Vl'Oniły: ej d
ńca".
Przewodnicząca Sesji
(-) Lefik Kazimiera
1

c
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a Narodowa po ząpoznaniu się z P'rojektem budżetu przedłożónym przez Prez. WRN. i opinią Kotnisji Finartsów 11 Budżetu i Planu postanawia zatwierdzić
~Udżet jdnostkowy województwa oraz budzet zbior<;1WY
'W brzmieniu \przedłożonym przez Prez. WRN. wg. załłłcZr\ Wojewó z

poz.
&3 .......... Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej
" Wytwórczości z dnia 11. V. 1951 .r. GP 1-DOl 91
, i 93/51 w sprawie zwolnień niektórych członków spół
dzielni pracy, od płacenia czynszu za najem lokali
mieszkaniowych .w wysokości ustalonej w myśl art. 2
dekretu 10> najmie lokali.
(Dz. U. R. P. nr 36}48
poz. 259).

nika -do niniejszej uchwały z zaleceniem, by zaoszczędzone
w bieżącym roku sumy na· wydatkach administracyjnych
przenieść na rozdział 10 Wydział Pracy i· Pomocy Społecznej i rozdział 6 Wydział Gos.podarki Komunalnej.
Przewodnicząca

Sesji
(-) Lefik Kazimiera

UCHWAŁA Nr 19/51.
Wojewódzka Rada Narodowa po zapoznaniu się z prze9ło
żonym projektem planu gospodarczego województwa łódz
kiego z zadowoleniem stwierdza, że p~tawowe założenie
:planu zrodziły się z głębokiej troski o rozwiązanie w perspektywie planu roku 1951, najistotniejszych potrzeb bytowych i kulturalnych ludzi pracy i podstawowych potr.zeb
mas chłopskich w naszych miastach i gromadach.
Realizacja założeń planu gospodarczego po przez pęłną
mobilizację do jego wykonania, jako stała troska o wyzyskanie wszystkich.· środków zabezllieczających jego wykonanie staje się naczelnym zadaniem WRN,,. Rad terenowych,
wszystkich radnych i całego społeczeństwa. W pTzekonaniu,
że ta zasada stanie się bojowym zadaniem wszystkich rad
terenowych woj. łódzkiego WRN zatwierdza plan gospodarczy na 1951 r. wg. załącznika do uchwały.
Przewodnicząca Sesji
• (-) Lefik Kazimiera
UCHWAŁA Nr 20/51.
Wojewódzka Rada Narodowa biorąc pod uwagę przedło
żoną na dzisiejszej sesji analizę prac Prezydiów na odcinku
skarg i zażaleń, biorąc pod uwagę dyskusję i wysuwane
wnioski, stwierdza, że uchwały podjęte przez Prez. WRN
są celowe i słuszne,, dając gwarancję usprawni'enia prac. na
tym odcinku.
·
WRN kładzie obowiązek dopilnowania i skontrolowania
wspomnianych uchwał oraz złożenia sprawozdań na pierwszej sesji w drugim półroczu.
WRN zobowiązuje R. N. wszystkich szczebli do system~
tycznego analizowania prac prezydiów R. N. w zakresie
skarg i zażaleń oraz zaleca by R. N. upoważniły swoich
członków do zbierania skarg i przekazywania ich prezydiom
oraz do czuwania nad dział~lnością właściwych Wydziałó:w
zgodnie z uchwałą Rady Państwa i Rady Ministr.ów.
WRN zobowiązuje Prez. WRN do opracowania szczegół9wego planu pracy biura skarg i zażaleń, którego celen't
powinno być zaaktywizQwanie i uczu,lenie Prezydiów E,ad
wszystkich szczebli na tym odcinku, jak również urzę<Jów .
i instytucji administracji gospodarczej i społecznej. WRN
zobowiązuje Prezydium WRN do jaknajściślejszej wsl,}'ół
pracy z prasą i radiem by przez popularyzację\ tego zag_adnienia osiągnąć jaknajlepsze wyniki.
Przewodnicząca Sel'.lji
(-) Lefik Kazimiera

UCHWALA Nr 21/51.
Wojewódzka Rada Narodowa po wysłuchaniu wyczerRują
cego . sprawoz~ania, złożonego przez Prezesa Sądu W oj_ewódzkiego Ob. Garwińskiego, apeluje do wszystkich obywateli, powołanych do pełnienia funkcji ławników sądowy:ch,
aby doceniając doniosłość państwową powierzonych im pi::zez
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społeczeństwo z.adań, nieustannie dążyli do podniesienia P.oziomu sweo przygotowania i stale uaktywniali się w pracyi
aby osiągniętymi wynikami dopomóc do podniesienia pracy
sądownictwa
na coraz wyższy poziom. WRN apeluje
w szczególności do zainteresowanych o regularne branie
udziału w akcji szkoleniowej, zainicjowanej przez Ministe.rstwo Sprawiedliwości.
Wojewódzka Rada Narodowa po~tanawia:
a) zwrócić uwgę Centralnego Związku Spółdzielczego na
konieczność ustalenia dla Gminnych, Spółdz. Sam. Chłop.
skróconych okresów rewizji periodycznych i zaproponować
ustalenie tego okresu. na kwartalny~ a to dla ·zapobieżenja
powstawania manca towarowego i gotówkowego.
b) zaapelować do organów wewnętrznej kontroli gminnych s1półdz. (Komisji ReWizyjnych, Gminnych Rad Koptroli) o przepTowadzenie kontroli w tymże kierunku w odstępach czasu niedłuższych jak 3 miesiące.
c) zwrócić szczególną uwagę rad terenowych na obszarze
województwa na konieczność wzmożenia nasilenia akcji k:;oµtrolnej w tymże kierunku; sprawowanej prz.ez Komisje
Radzieckie, a w szcz.ególności Komisje Handlu, zobowiązując
Prez. W. R. N. do dopilnowania wykonania uchwały w tej
części w j aknajkróts~ym terminie.
Przewodnicząca Sesji
(-) Lefik Kazimiera

63.
ZARZĄDZENIE

PREZESA

Centralnego Ut-zędu
D•robnej
Wytwórczości
z
dnia
11. v. 1951 r. Gp l-DOl-91 i 93/51 r. w sprawie zwolnień
niektórych czł9nków spółdzielni pracy od płacenia czynszu
za najem lokali mieszkaniowych w wYS. ustalonej w miyśl.
art. 2 dekretu o najmie lokali (Dz. U. R. P. nr 36/48
poz. 259), w brzmieniu dekretu z dnia 25. X. 1948 r.
(DtJ:. U. R. P. Dl' 50 poz. 383).
N a podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 5 i art. 8 ust. 1 z dnia
7 marca 1950 r. o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórcz_ości (Dz. '.U. R. P. nr 10 poz. 104), oraz § 2 ust. 1 pk~. 5
i § 9 · rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września

Dziennik

Załącznik do Zarządzenia Prezesa CUD~
Znak: GPl-0-04-91 i 93 (51) . . .

WYKAZ
rzemieślniczych spółdzielni pracy w m. Łodzi, który~~
członkowie uprawnieni są do płacenia czynszu w wysokośC~
czynszu

płatnego

w m-cu lipcu 1948 r.

L. p., naz:wa sp-ni, adres sp-ni, przedmiot · dzfałalnoścE'
'data w.ydani.a oświa:dczenia o celowość lub·. przekształcani
1. Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Bieliźniarzy, Pio
· kowska 31, usługi w zakresie rzemiosła bieliźniarskieg
9. I. 1951 r.
·
2. Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Mechaników Maszyti
Biurowych i Krawieckich, Jaracza 40, naprawa maszyll!
biurowych i krawieckich, 26. I. 1951 r.
3. Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Stolarsko-Budowlan~
„pąb" Poddębice, Pl. Kościuszki 1, usługi w zakres,ie rz;emio1
sła stolarsko-budowlanego, 17. I. 1951 r.
' I
4. Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Chole~
karzy· „Siła" Radomsko 'ul. Armii. Czerwonej 5, usługi szew
skie, 24. I. 1951 r.
.
5. Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Krawcó
„Wyzwolenie" Pabianice ul. Lutomierska 1, 24. I. 1951 ~
usługi w zakresie rzemiosła krawieckiego i szewskiego or
produkcja obuwia.
'

W'ojewódzkiej Rady Narodowej' będzie wysyłany po
prenumeraty .!_góry (Konto PKO. Łódź, nr VU-790/110).
{

drożej,

Pojedynczy numer
D·lł-168!l9

"wpłaceniu

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.· w ·Łodzi ~I. Ogrodowa 15.
Tel. 254-50, wew. 16.
:

Prenumerata wynosi: ro.czna 4,') zł, półroczna 24 zł, kruartalna IS zł.
Wpłaty należy wnosić na konto PRO. Łódź nr VIl·790/HO. - z góry.
Rachunków za prenumeratę~-.nie wystawia się.
Cena ogłoszeń: cała strona 240 zł, 3/4 strony 210 zł, 1/2 strony 165 zł, 1/1 strong
!JO d, 1/s strong .60 zł, z11. I wyraz 90 gr. Ogłoszenia tabelaryczne i cyfrowe 50°10

Nakł. 900 e&z.

a

dusz Gosp'odarki Mieszkaniowej (Dz. U. R. P. nr _4
poz. 374) zarządza się co następuje:
§ 1. Członkorwie spółdzielni pracy, objętych wykaz.ell1
załączonym do niniejszego zarz.ądzenia, opłacają czynsz ~
najem lokali mieszkalnych w wysokości czynszu płatne•,
w miesiącu lipcu 1948 r.
§ 2. Osoby .wyffiienione w § 1 korzystają ze zwolniei
dopiero od chwili gdy stały się członkami s'półdzielni prac ·
stosownie do art. 19 ustawy z dnia 29 października 1920 t
o spółdzielniach (Dz. U. R. P. nr 25 poz. 232 z 1950 r.)_ I
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeni~
z mocą obowiązują.cl! ad dnia 1 września 1948 r.
Prezes Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczoś~
(-) A. Zebrowsld"

Urzędowy

Adres Red akcji:
Adres Administracji:

Lit., Nr 1024-VI-51 r.
14. 6. - 19. 6. 1951 r.

1948 r. w sprawie z.wolnień i ulg w opłaceniu czynszu

najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od opłat na Fu

.zł

2.40

ODBIORCA·

Opłata

pocztowa uiszczona

ryczałtem.I

