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11.
UCHWAł.A

Nr 6/53
Wojewódzkiej Rady Narodowej w łodzi

z dnia 12 lutego 1953 r.

w s

~

.

'prawle

rozwoju i urna, cnia~ia ,spół~zielni produkcyjnych
na tereme wOJ. łodzklego.

;'Wojewódzka Rada Narodowa w Łodzi po wysłuchaniu
Sprawozdania prezydium W.R.N. z działalnoś~i .ra~ narod?\\Tych woj ew. łódzkiego na odcinku, uma,cmama, I ~O~WOjU
spółdzielni produkcyjnych stwierdza, ze mImo oSlągmęc rad
narodowych i ich aparatu wykonawczego w ~racy n~d :o~-

~o~~~ż;m ~~:;~j1%l~g~J~ę~iiirtCc1~~~YJ~~~~' t~~m~~:

cinku. Praca rad narodowych wszystklch szczeblI l Ich prezychów jest jeszcze nadal niedostateczna. . .
..
W pracy rad narodo~yc~ i ic~ prezydlOw .brak j~st jeszcze
Poczucia pełnej odpowledzlalnoscl za orgamzowame nowych
spółdzielni produkcyjnych oraz organizacyjne i gospodarcze
umocnienie spółdzielni już istniejących.
, 'Ty\! związku z powyższym Wojewódzka Rada Narodowa
postanawia, co następuje:
1) Powiatowe i gminne rady narodowe na swych najbliż•.szych sesjach - nie' później niż do 15 marca 1953 r. dokonają oceny swej prclćy tH1"Otk!iHuuma.cniąpia L rozwoju spół'dzielni produkcyjnych.
2) Zobowiązać Prezydium WRN, Prezydia PRN, i Prezydia
GRN, aby co najmniej raz w miesiącu, ~ w ~becnym kwar\tale 2 razy w miesiącu . na swych posl~dzeU1.a<:h omawiały
zagadnienie umocnienia i rozwoju spółdzlelczoscl prOdukcyjnej na podległym im terenie.
.
.
.
3) Prezydia rad narodowych wszystklch szcz,ebh oraz komisje rad zobowiązać do opracowania szczegoło~y~h ro~z
nych planów pracy na odcinku budowy i umacmama społ
dzielni produkcyjnych - w terminie do dnia 15 marca 1953 r.
4) Wszystkich przewodniczących Komisyj WRN zobowią
zać do przeprowadzenia w ciągu pierwszego półrocza 1953 r.
seminariów z członkami komisji z zakresu znajomości statutów spółdzielni produkcyjnych wszystkich typów, a wszystkie prezydia terenowych rad narodowych wojew:. łódzkiego
'do spowodowania przeprowadzenia przez przewodniczących
kom.isji . yv ciągu pierw.szego. p.?łrocza J,953 .r. analogicznych
semmanow z członkamI KomISJI PRN, uRN 1 MRN.
~) Powiatowe i gmi:p.Iie rady narodowe zobowiązać do
omawiania: PRN co najmniej dwa razy do roku, GRN co najmniej' 4 razy do roku - zagadnień spółdzielczości produkcyjnej - w obecności przedstawicieli spółdzielni produkcyjnych i komitetów założycielskich istniejących na podległym
im terenie - na sesjach rady.
6) ,Prezydia powiatowych rad narodowych przy współ
udzial~ komisji PRN i POM dokonają analizy wykonania
ilOŚCiowego i jakościowego planów gospodarczo-inwestyc'yj-.

nych za rok 1952 we wszystkich spółdzielniach produkcyjnych - ' w terminie do dnia 10 marca 1953 r.
7) Zobowiązać prezydia powiato~ych ra? naro~owy~h oraz
gminnych rad narodowyc.h do ZWIę~szemc: udZIału l odpowiedzialności w udzielamu pomocy llldywldualnyu: chłopom
w dobrowolnym przechodzenu na tory gospodarkI ze~poło:
wej przez organizowanie nowych spó~dzi~lni. produkcYJny~h.
Na wsiach, w których istnieją społdzleh~l,e produkCYjne
o małej ilości członków, należy p.rzeprowadzlc szero~ą pra~ę
uświadamiającą celem pozyskam a
nowych członkow spoldzielni,
8) W celu przyjścia z pomocą ~złonk0!ll spółdzielni i komitetów założycielskich - PrezydIa powlatow~ch rad narodowych będą kierowały najlepszych fachowcow do _ służby
rolnej i Państw. Ośrodków Maszynowych dl~ pro~adz.enh~
systematycznego szkolenia fachowego c~ł0r.'-kow. społdzlel~l
produkcyjnych. Plany pracy upo~szech~llema Wle?zy rolmczęjw1n:ny być opracowahe w takt sposob, aby obJęły wszystkie spółdzielnie i komitety założycielskie, potrzebujące pomocy na odcinku uprawy polowej i hodowli.
9) Prezydia powiatowych i gminnych rad narodowych
przeprowadzą systematyczne szkolenie całego aparatu' terenowego i biurowego w zakres!e zr:ajomości. sta,t,utów spół
dzielni produkcyjnych oraz obhczama norm l dnlOwek obrachunkowych.
10) W celu wykorzystania jak naj dalej rezerw, jakie. są
w spółdzielniach oraz dla mobilizacji członków spółdzielni
do wykonania planów gospodarczych - Prezydia Rad Narodowych stosować będą coraz szerszą popularyzację oraz zor~
ganizują współzawodnictwo
pracy między spółdzielnian:ll
i brygadami w formie konkretnych zobowiązań wykonam~
planu gospodarczego, podniesienia wydajności produkcJl
i skracania terminów prac polowych.
11) Zóbowiązuje się prezydia powiatowych rad narodo.
wych do odbywania systematycznie wspólnych zebrań apaJ
ratu agronomicznego P.O.M i S.R.
12) Prezydia rad narodowych, aby podnieść odpowiedzialność P.O.M. za wykonanie planów eksploatacyjnych i wyko.
nemie planu gospodarczego w spółdzielniach produkcyjnych,
wysłuchiwać będą na swych posiedzeniach przynajmniej raz
na kwartał sprawozda·nia dyrektorów P.O.M. z realizacji
umów oraz udzielonej pomocy organizacyjnej spółdzielniom
w i'ealizacji planów gospodarczych i finansowych. Pierwsze
sprawozdania winny być wysłuchane w terminie do dnia
10 kwietnia 1953 r. z przygotowań i przebiegu akcji wiosenno-siewnej. '
13) Wezwać Związek Samopomocy Chłopskiej i Ligę Kobiet, by nasiliły pracę POlityczno-uświ,adamiającą w gromadach indywidualnych na temat wyższości gospodarki zespołowej nad indywidualną, popularyzowały w większym stopniu osiągnięcia przodujących spółdzielń produkcyjnych oraz
zwiększyły pracę z aktywem .gromadzkim i przodującymi
chłopami w celu pozyskania ich na członków spółdzielni pro,dukcyjnych oraz do mobilizowania członków Z.S.Ch. spół
dzie1cówi4'ł.lobiety - członkinie oraz członków rodzin d0 peł
nego wy<;hodzenia do pracy zespołowej w spółdzielniach
produkcyjnych.
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~obowiązać
radnych
stałego kontaktu
istniej~cym na terenie ich

rad narodowych
wszystkich
i udzielania bezpośredniej opieki
zamieszkania spółdzielniom produkCYJnym oraz komitetom założycielskim. Każdy radny winien zaopiekować się najbliższą spółdzielnią produkcyjną lub
komitetem ~ałożycielskim i przed każdą sesją rady składać
sprawozdama ze swej działalności na tym odcinku na -posiedzeniach klubu radnych. Niezależnie od składania sprawozdań na posiedzeniach klubu, radni winni w miarę możności
usuwać na miejscu trudności i braki w działalności spół
dzielni lub komitetu założycielskiego lub informować o nich
Przydium właściwej rady narodowej celem spowodowania
ich usunięcia.
15) Prezydia rad narodowych oraz komisje zobowiązać do
systematycznej kontroli wykonania ustalonych planów oraz
udzielania konkretnej pomocy aparatowi wykonawczemu
w pełnym wykonaniu planów na odcinku budowy i umacniania spółdzielni produkcyjnych.
14)

szczeblI do

Przewodniczący

Sekretarz Sesji
Huculak Maria

SesJ

St~zelecki. Władysław
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UCHWAłA

Nr 7/53

Wojewódzkiej Rady Narodowej w

Łodzi

z dnia 12 lutego 1953 r.
w sprawie

ŁODZI

Str.

'---~-

przygotowań

do wiosennej kampanii siewnej.

Wojewódzka Rada Narodowa w Łodzi po wysłuchaniu
sprawozdania Prezydium WRN z przygotowań do wiosennej
kampanii siewnet oraz po przeprowadzonej dyskusji stwierdza, że dla zabezpieczenia należytego wykonania planów
produkcji rolnej narok 1953, zabezpieczenia dostarczenia odpowiedniej ilości prod\lktów rolnych dla miast oraz w celu
podniesienia poziomu bytu chłopstwa pracującego niezbędnym
jest staranniej i na wyższym poziomie agrotechnicznym przeprowa,dzić kampanię siewną w
roku 1953 lllŻ w latach

rych dokonana zostanie ocena przygotowań do wiosenne
akcji siewnej.
2. Dla zapew~ienia należytej koordynacji prac przygotc
wawczych do WIOSennej akcji siewnej, oraz właściwego prze
biegu s~ewów, .Prezydia Rad, Narodowych zobowiązać, by n
wSZystkIch pOSiedzeniach Prezydium, odbywanych w okresi
t~wania kampanii. siewn.ej ~ysłuchiwały informacjji o prZE
bIegu przygotowan do sIewow, a następnie o przebiegu kam
panU siewnej.
3. Prezydia rad narodowych winny zwrOClC specjam,
uwagę na właściwe opracowanie planów oraz przeprowadza
nie pogadanek w zakresie upowszechniania wiedzy rolniczej
4. Wezwać Wojew. Zarząd Z.M.P., Wojewódzki Zarzą.
Z.S.Ch. oraz Wojew. Zarząd Ligi Kobiet do pJdjęcia nie
z~łocznie. kr<?ków z~i~rzających do pełnej mobilizacji rolni
kow, kobIet ImłodzIezy dla sprawnego i terminowego prze
prowadzenia siewów wiosennych.
5. ZobOWiązać Wojew. Ekspozyturę P.O.M. do terminowe
go wykonania planu remontów· maszyn rolniczych i trakto
rów celem zapewnienia ich pełnej gotowości do siewów wio
sennych.
, ~. Centralę Nasienną, Wojewódzki Związek Gminnycł
Społdz. Sam. Chłopskiej oraz wszystkie instytucje kontrak.
tujące zobowiązać do skontrolowania pracy podległego apa;
ratu terenowego oraz podjęcia odpowiednich kroków dla.za
pewnienia wykonania planów kontraktacji.
7. Prezydia rad narodowych oraz Spółdzielnie SamopolQo
cy Chłopskiej - W.Z.G$., P.Z.G.S. i G.S. zobowiązać dO, te
minowego - przy zachowaniu odpowiedniej czujności 'kI,
sowej, podziałU zaopatrzenia rolników w nawozy sztubn'
i materiał siewny.
..
8. Komisje Rolne Rad Narodowych oraz Komisje B&bdl '
przeprowadzać winny systematyczną kontrolę przygot~wa
oraz przebiegu Siewów, wiosennych, ze szczególnym UWZ~lęd,1
nieniem realizacji dekretu o pomocy sąsiedzkiej.
',

r-

ubiegłych.

Wojewódzka Rada Narodowa stwierdza, że na terenie województwa łódzkiego, są jeszcze poważne, dotychczas niewykorzystane rezerwy, których właściwe wykorzystanie
pozwoli na podniesienie produkcji rolnej.
Dotychczas jeszcze niedostateczna jest praca Państwowej
Służby- Rolnej, agronomów P.O.M. i Związku Samopomocy
Chłopskiej w zakresie uświadamiania rolników o należytym
przechowywaniu i wykorzystywaniu nawozów gospodarskich
oraz nawozów sztucznych jak i na' odcinku dopilnowania
właściwego, klasowego rozdziału nawozów sztucznych.
Poważne braki występują
na odcinku upowszechnienia
wiedzy rolniczej tak na odcinku ilości przeprowadzanych
z rolnikami pogadanek jak i na odcinku poziomu wykładów.
W woje'wództwie łódzkim nie zostały w pełni przeprowadzone podorywki i orki zimowe w gospodarstwach indywidualnych, a także w spółdzielniach produkcyjnych i gospodarstwach P.G.R.
Państwowe i gminne ośrodki maszynowe oraz P.G.R.-y
wykazują niedostateczną troskę o pełne wykonanie remontów traktorów i maszyn rolniczych celem zabezpieczenia ich
pefnej gotowości z chwilą rozpoczęcia wiosennych siewów.
Niektóre prezydia powiatowych rad narodowych niedostatecznie troszczą się o realizację ustalonych planów kontraktacji, a instytucje kontraktujące - przede wszystkim Łódz
kie Przedsiębiorstwo Skupu Surowców Włókienniczych iSkórzanych oraz Cukrownie - nie wykazują należyte.l energii
w prowadzaniu kontraktacji.
Centralny Urząd Skupu i Kontraktacji, aparat handlowy
G.S. oraz Centrala Nasienna nie .dopilnowały wykonania
skupu nasion roślin motylkowych z kontraktacji 1952 r.,
a znajdujące się w G.S.-ach zboże siewne pomimo dostatecznej ilości maszyn nie jest dotychczas oczyszczone.
Niedostateczna jest nadal działalność rad narodowych oraz
Związku Samopomocy Chłopskiej na odcinku opracowania
planów pomocy sąsiedzkiej i kontroli ich pełnej realizacji.
W ,celu należytego przygotowania województwa łódzkiego
do przeprowadzenia siewów wiosennych, a tym samym zabezpieczenia realizacji planów produkcji. roślinnej na ~ok 1953
Wojewódzka Rada Narodowa postanaWIa, co następuJe:
", i. W terminie do dnia 15 marca rb. winny odbyć się sesje
powiatowych, gminnych i miejskich rad narodp~ych"na któ-

Przewodniczący Sesji
Strzelecki WładYsław

Sekretarz Sesji
Huculak Maria

13.
PRZEDRUK UCHWAŁY Nr ·982 PREZYDIUM RZĄDU

z dnia 15 listopada 1952 r.
w sprawie eliminowania przedmiotów wybuchOWYch
i niebezpiecznych ze złomu meiali.
Celem uniknięcia szkód powodowanych przedostawaniem
przedmiotów wybuchowych i Iiiebezpiecznych do złomu,
a w ~zczególności w trosce o, zwiększenie bezpieczeństwa
pracowników zatrudnionych przy złomie oraz celem ochrony
zdrowia i życia tychże pracowników postanawia się, co nasię

stępuje:

§ 1.

Zabrania sią jednostkom organizacyjnym gospodarkl

uspołecznionej, zajmującym się zbiórką, skupem, przerobem,
eksploatacją i wysyłką złomu

w jakiejkolwiek formie, przeniebezpiecz-

syłania w złomie przedmiotów wybuchowych i

nych.
§ 2. Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkie przedmioty o charakterze wojskowym i wojennym, które z uwagi
na swe właściwości stwarzają niebezpieczeństwo wybuchu
zarówno przy manipulacji, jak i przy zetknięciu z wysoką
temperaturą, np. wszelkiego rodzaju pociski, bomby lotnicze,
pięści pancerne, miny nie rozbrojone, ?p<?rop.owrotni~i, za~
gwożdżone zamki i lufy, łuski a:tylerYJskle. l karabm?we,
czerepy pocisków oraz wsze.lkleg~ rodzaJU przedmIoty
w których znajdują się resztki srodkow wybuchowych.
§ 3. Za przedmioty niebezpieczne uważa. się wszelkie
przedmioty o ,charakterze przemysłowym, ktore ze wzglę~u
na swą zawartość "stanowią niebezpieczeństwo przy ze~kt.l1ę
ciu z wysoką temperaturą, np. butle stalowe, beczkI, gasmce,
rury zamknięte i inne.
§ 4. 1. W przypadku ujawnienia. w złomie przedmiotóW
wybuchowych ,i niebezpiecznych ~ądź podeJrzanych o. te
właściwości posiadacz złomu powimen znaleZIOny prz~dmlot
odpowiednio zabezpieczyć: 'umieszcza)ąc go w. spe.CJal~ym
pomieszczeniu po uprzedmm oznaczemu farbą olejną l WCIąg
nięciu po odpowiedniej, ewidencji. Przenoszeniety~h przedmiotów powinno być dokonywane przy zachowaDl~ wszelkich koniecznych środków ostrożności, z wyklu~zeDlem rz~
cania przedmiotów lub uderzania jednego przedmIOtu o drugI.

DZIENNIK URZĘDO~Y. WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ w ŁODZI

Str. 9

2. Ministrowie: Hutnictwa, Handlu Wewnętrznego, PrzeDrobnego i Rzemiosła oraz Kolei ustalą w porozumieniu z Ministrem Finansów zasady i sposób przyznawania oraz
wysokość nagród dla pracowników· za I ujawnianie w złomie
przedmiotów wybuchowych i niebez~iecznych.
mysłu

§ 5. 1. Unieszkodliwienia ujawnionych w złomie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych dokonywają właści
we jednostki wojskowe na wniosek posiadacza tych. przedmiotów. Zabrania się posiadaczowi samodzielnego umeszkodliwiania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

blicznego w czasie pokoju w porozumieniu z Dowódcą Okrę
gu Wojskowego i Szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
postanawia ustalić stawki wynagrodzeń za dostarczone środki przewozowe niemechaniczne na
rzecz wojska i służby bezpieczeństwa publicznego w czasie
pokoju dla poszczególnych powiatów na I półrocze 1953 r.
w następującej wysokości:

zł

1
2

§ 1. Każda przesyłka złomu nadana koleją powinna być
zaopatrzona przez nadawcę przesyłki w trwale umocowaną
na wagonie tabliczkę z napisem: "Wolne od przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych - skontrolowano". Na tabliczce powinien być uwidoczniony podpis kontrolującego
i odcisk pieczątki nadawcy nad podpisem, a treść tabliczki
należy powtórzyć w awizie.
Za dokonany ładunek zgodny
z treścią tabliczki· odp()Vviadają osoby zatrudnione przy zała
dowaniu przesyłki i kontrolujący.
złomu

Zakłady przemysłowe zużywające złom zobowiązane są

przeprowadzania przed jego przetopem ostatecznej kontroli, czy nie zawiera on przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
3. PrzYp'adki ujawnienia w przesyłce złomu przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych odbiorca obowiązany jest
stwierdzić protokolarnie, a kopię protokołu przesłać dostawcy,
4. Odbiorcy złOmu przysługuje· prawo obciążenia przesyłającego kosztamii unieszkodliwienia przedmiotów wybuchowych i niebezpi~cznych.
§ 9.

Jednostki wymienione w § l,

każda

w zakresie swej
zakres obowiązków pracowników, zatrudnionych przy zbiórce,
skupie, eksploatacji, wysyłce i przerobie złomu, bądź dostosują już wydane zarządzenia
do postanowień niniejszej
uchwały oraz zorganizują stałe instruowanie personelu.
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16

dzenia ścisłej kontroli, czy
tów wybuchowych i niebezpiecznych.
2.

Wieluński
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zobowiązany jest do przeprowaprzesyłka nie zawiera przedmio-
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Łowicki
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Skierniewicki
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3. Minister Obrony Narodowej ustali w porozumieniu
z Ministrem Hutnictwa tryb postępowania przy unieszkodliwianiu wyeliminowanych ze złomu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
§ 6. Jednostki wymienione w § 1, przesyłające złom, zobowiązane są do dołożenia przy załadowaniu go wszelkich
starań, aby do przesyłki nie przedostały się przedmioty wybuchowe i niebezpieczne.

1. Odbiorca

Podruoda
Podwoda
l-konna
parokonna
za l-n'} godz. za l-ną godz.

Powiat, Miasto

Lp.

2. Po otrzymaniu ·wniosku wymienionego w ust. 1 właści
Wa Jednostka wojskowa zobowiązana jest niezwłocznie przepJ,'owadzić
unieszkodliwienie
przedmiotów wybuchowych
i niebezpiecznych, przy czym z czynności tych sporządza odpowiedni protokół, którego kopię przekazuje posiadaczowi.

§ 8.

Nr 2

Piotrków
Pabianice
Tomaszów - Maz.
Zgierz.

Wynagrodzenie za jedną dobę nie może przekroczyć stawki 8-godz. dnia pracy.
Uchwała

z

niniejsza wchodzi w życie z dniem
od dnia 1 stycznia 1953 r.

ogłoszenia

mocą obowiązującą

Za Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej
Julian Horodecki
Prezydium

Prze~odniczący

15.

właściwości, wydadzą zarządzenia regulujące szczegółowo

§ 10. O ujawnionych przypadkach wykroczenia przeciwko
postanowieniom niniejszej uchwały lub przepisów na jej podst~w~e wydanych, a w .szc.zegól~ośCi niezabezpieczenia przedmlOtow wybuchowych. I mebezpIecznych lub ich przesyłan:'a,
n~leży bezzwłocznie zawiadomić organa powołane do ściga
ma przestępstw.
§ 11. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Hutnictwa i właściwym ministrom.
§ 12.

Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów
J. Cyrankiewicz

14.
UCHWAŁA

ZARZĄDZENIE

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w

Łodzi

z dnia 9 lutego 1953 r. nr ZD. SE-V-2ajl-4j53
o przymusowym szczepieniu ochronnym przeciwko durowi
brzusznemu na terenie województwa łódzkiego w 1953 roku.
Na mocy postanowień art. 11 p. a. Ustawy z dnia 21 lutego
1935 roku o zapobieganiu chorobom zakaźnym i o ich zwalczaniu (Dz. U.R.P. nr 27, poz. 198), oraz § 1 p. 3 Rozporządze
nia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 1941 r. wydanego w porozumieniu z Minist~ami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawIe przymusowych ochronnych szczepień
przeciw durowi brzusznemu (Dz. U.R.P. z 1941 r., poz. 294)
PREZYDIUM WOJEWODZI<:IEJ RADY NARODOWEJ
W ŁODZI
zarządza: przymusowe szczepienie ochronne przeciw durowi

brzusznemu na terenie województwa łódzkiego w 1953 roku.

Nr VI/2I

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
z dnia 22.I.1953 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzeń za dostarczone środki
przewozowe na rzecz wojska i slużbybezpieczeńsłwa.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi dziatając na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 18 lipca
1950 r. (Dz. U.R.P. Nr 36, poz. 322) .0 dostarczeniu środków
przewozovyych na. rzecz wojska i

służby bezpiec~eństwa

pu-

l) Szczepienia ochronne przeciw durowi brztisznemu winny odbywać się we wszystkich miastach wydzielonych, oraz
na terenie wszystkich powiatów województwa łódzkiego.
Szczepienia winny odbyć się w terminie od dnia 1 marca
do dnia 1 maja br.
Szczepienia odbędą się na podstawie spisów sporządzonych
przez władze lokalne.
2) Przymus szczepień ochroimych przeciw durowi brzusznemu obejmuje wszystkie osoby urodzone między 1893
a 1948 rokiem, zamieszkałe lub czasowo przebywające na
wyżej wymienionych terenach.

Nr 2

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ w ŁODZI

Przymusowemu szczepieniu ochronnemu nie podlegają osoby, które:
a) w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem· szczepienia
przebyły dur brzuszny lub zostały zaszczepione w okresie 6 miesięcy przed tym terminem.
b) ze względu na stan zdrowia nie mogą być zaszczepione,
w . takich wypadkach zaświadcznie o niemożności szczepienia wyda lekarz urzędowy.
Szczepienia przymusowe dokonane na podstawie niniej.szego zarządzenia jak również świadectwo o dokonaniu
szczepienia i świadectwo o zwolnieniu od szczepienia są
3)

bezpłatne.

4) Szczegółowe zarządzenia co do miejsca i sposobu przeprowadzania szczepień wydadzą właściwe Prezydia Povdatowy ch i Miejskich Rad Narodowych.

Winni przekroczenia wyże'j wymienionych zarządzeń
w myśl postanowień art. 22/1 wymienionej Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym i o ich zwalczaniu, znowelizowanego Dekretem z dnia 26.4.1948 r. o pOdwyższaniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek
(Dz. U.R.P. nr 24, poz. 161) podlegają karze aresztu do trzech
miesięcy i grzywnie do 4.500 zł, lub jednej z tych kar.
5)

o powyższych wykroczeniach właściwe
Prezydia Powiatowych Rad Narodowych.

6) Do orzekania
są

7) Zarządzenie

niniejsze

wchodzi w życie z dniem agło-

szenia.

CZĘSC

II

PUBLIKACJE
16.

ZAWIADOMIENIE
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
o wywieszeniu obwieszczeń i orzeczeń, dol. wywłaszczenia
nieruchomości na tablicach właściwych Prezydiów Miejskich

r

Gminnych Rad Narodowych.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi zawiadamia, że na tablicach właściwych miejscowo Prezydiów
Miejskich i Gminnych Rad Narodowych zostały wywieszone,:
L obwieszczenia Nr Nr Sa. II-45j113j52, 45/114/52, 45/118/52.
45/119/52, 45/132/52 o zamierzonym wywłaszczeniu nieruchomości, położonych:

1. w Pabianicach przy ul. Gen. Żukowa Nr Nr 29, 31,31a
i 31b,
2. w Pabianicach przy ul. Kilińskiego Nr 51, dawniej 45;
3. w Praszr::e przy ul. Kaliskiej (pow. wieluński),
4. w Pabianicach przy ul. południowej Nr 15,
5. w Pabianicach przy ul Garncarskiej Nr 7.
II. orzeczenia ,Nr Nr II-45/17/52; 45/47/52, 45/49/52 o wywłaszczeniu nieruchomości, położonych:

1. w Kutnie przy ul. Lelewela Nr 16 i Nr 18,
2. we wsi Parzniewice Małe, gm. Parzniewice, pow. piotrkowski,
3. w Łęczycy, Plac Kościuszki Nr 30.

Za Prezydium
Wojewódzkiej Rady NarodoWerJulian Horodecki
Przewodniczący Prezydiu1l\ .

Za Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej
Z-ca

Str. lO

Stanisław Budzyński
Przewodniczącego Prezydium

Dziennik Urzędowy lN'ojewódzkiej- Rady Narod.owej będzie wysyłany po wpłaceniu prenumeraty
z Róry na rachunek ,Wydz. Ogólno-Gospodarczego P. W. R. N lU Łodzi, konto Nr 37-420-666/1
Dział 5, Rozdz. 17 b, ID IV Oddz. Miejskim Narodowego Banku Polskiego lU Łodzi,
Al. Kościuszki Nr 14
Reklamacje z powodu

niedoręczenia

poszczególnych numerów Dziennika wnosić
po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Adres Redakcji:
Ad'res Admitlistracji:
Prenumerata

I . Prezydium
\

w terminie 10 do 15 dni

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi - Wydział Prawny
ul. Ogrodowa 15. Tel. 254-50, wewn. 74

WyJłosi:

a) roczna ze skorowidze~ - 18 zł
b) półroczna bel skorowIdza - 10 zł

Rachunków za

należy

prenumeratę

ODBIORCA
nie

w~stawia się.

.

Cena pojedyttczego egz. do 4 ~tron w.9n~sl 90 gr. Pr~!J wlęk
,;zej ilości stron o 30 gr więcej od kazdeJ drukowanej strony.
Ogłosźenia zł 2,70 za wierSZ mm l szp .. Za układ tabelaryczny
dolicza się 100 %.
Podpisano do druku dn. 23. 2. 53 r,
Druk ukończono dn. 23. 2. 58 r. Pap.
druk. VIl kI, 70 g A4 Zakł. Lit ..'w ł.odzi Nr 576 1. 53 r. - 1350 egz. D-4-12552

Opłata

pocztowa uiszczona ryczałtem

