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Obwieszczenie Prezydi!um Wojewódzkiej Rady
Na~odowej w Łodźi z dn. 3 lipca 1961 r. w sprawie
ogłoszenia jednoHtego tekstu regulaminu obrad
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi.
Uchwała Nr 11/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Lodzi z dnia 2~ czerwca 1961 r. w sp.rawie
uchwalenia planu· rozwoju gosppdarczego województwa łódzkiego w !latach 1961-1965.
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Poz. 35
OBWIESZCZENIE
Prezydium Wojewódzkiej Ra;dy Narodowej w
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dium podaje do
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Obrad

REGULAMIN
Rady Narodowej
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

Woję.wódzkiej

porządek ·Obrad sesji Prezypublicznej.

Do Z1łkr·esu właściwości W.ojewódzldej Rady Narodowej
na sesji w szczególności należy:
1) uchwalenie wieloletnich oraz rocznych planów gospodarczych i budżetów •województwa łódzkie.go ara~ rozpatcr.-ywanie sprawozdań z kh wykonania,
2) roczne plany gospodarcze i budżety winny być uchwalane najpóźniej 'w IV kwartal·e roku poprzedzającego,
3) koordynowanie działalności gospoda1r czej organizacji
spółdzielczych z działalnosdą gosipoda1rczą jednostek
podporządkowanych W.R.N. m. in . .pr?Jez rozpatrywanie.
planów gospc;xlarczych organizacji spółdzielczych i okiresowy1ch sprawo?Jdań z ich wykonania,
4. us1talanie ogólnego kierunku działa!l.nośc'i :rad narodowych na tereńie ·województwa łódzkiego oraz koordynowanie działailnośici ipowiaitowych i miejskich . (miast
stan. powiaty) rad narodowych,
.
5. kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną i· kulturalną o zasięgu szerszym niż powiatowy,
6. · wydawanie przepisów prawnyich w ramach uprawnień
nadanych przez ustawy,
7. powoływanile i odwoływanie organów Wojewódzkiej
Rady N a:rodowej, ustalanie wytycznych do ich pracy
or1az rozpatrywanie. sprawozdań z ich działalności,
8. s•tlwierdzani·e wygaśnięcia lub pozbawienie mandatu
iradneg·o oraz uzupełn$enie składu W.RN„
9. uchwalanie rocznych planów pracy Wojewódzkied Rady
Narodowej,
10. sprawowanie administra·cj i pań1s1twowe~ w zakresie
:przewidzianym w obowiąZiuijących prz·eipisach prawnych.
1

Fr.· Grochalski
Przewodniczący

wiladomości

§ 3.
Łodzi

Za Prezydium Rady Narodowej

Sekretarz Prezydium

Część II .....:. Publikacje:
Ogłos:zieni~ Wydziału Architektury i Budownictwa

4. Czas, miiejsc.e i proponowany

I -

Gębicki

Uchwała Nr 73 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wieluniu z dnia 24 maja 1961 :r. w sprawie wyznaczenia terenów pod budowntctwo do.;.
mów j ednorodzinnycrh. ·

P·rezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu o sporządz.ieniu planu zagospodarowania
terenu.

z dnila 3 lipca 1961 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu obrad
· . Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
Na ipodstaiwie art. 53 usit. 2 usitawy z dnia .25 stycznia 1958 r.
o radach narodowy·ch (Dz. U.. Nr 5, poz. 16) - Preizydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej ogłasza w załą1cznikiu do
nilni€jszego obwieszczenia jednolity teksit II'egulaminu obrad
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, stanowią1cego załą
cznik ,.do uchwały N[" 6/58 Wojew6aZkiej Rady Narodowej
z dnia 17 kwietnia 1958 r. (Dz. U. WRN Nil' 4, poz. llJ
z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień uchwał
WRN: Ncr:- 17/58 z dnia 27 czerwca 1958 r. i Nr 6/61 z dnia
29 czerwca 1961 w przedmiotowej sprawie, z zast·osówaniem
ciągłej numeracji ,paragrafów i ustępów.
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ŁODZI

Prezydium

w~ Łodzi

§ 1.

1. Wojewódzka Rada Na·rodowa obraduje na sesjach. ·
2. Se.sja może składać. się z •jednego lub tkilkJu posiedzeń.
3. Ses.j,e są zwyczajne lub nadzwyczajne. Sesje zwyczajne
odbywaj1 ą się przynajmnilej raz na kwall'tał w terminach
przewidrzianych w 1:t_':ocznym p1anie 1Praicy, uchwalonym
prziez Wojewódzką Radę. Narodową i określadącym główne
zagadnienia porządku obrad.
·
Sesja nadzwyczajna winna ~być zwołana także, jeżeU za-·
żąda tego we wniosku pise:µrnym przynajmniej 1;4 radnych,
wskazując równocześnie proponowany prz.edmiot obrad.
W tym iprzyipadku oitwarde sesji powinno nastąpić w ciągu
10 dni od d1nia zigfos·zienia wą.iosku.
§ 2.

1. Sesjie !ZWołud·e Pll'ezydium Wojewódzikiej Rady Narodowej.
2. Projekt porządlku obrad i ·sposób przygot01waniia sesji oraz
miedsce, dzień i 1godzinę otwarcia sesj:i · usita1la Prezydium
rw porozumi1eniiu z KoI11wenteim Seniorów.
.3. O zwołaniu sesji! Pr·ezydium zawiadamia radnych ńa piś
mie• c.o najimniej na 7 dni przed term.inem sesji, przesyłając
jednocześnie pTOponowany porządełk obrad oraz projewty
zasadnic-Lych uchwał.

HOZDZIAŁ

II

Rad n i
§ 4~
1.

slk:ładają na pierwszej sesji następujące ślu.bowani:e:
„ślubuję uroczy.ście jako radny IPrac·ować dla dobra'. narodu
polskiego i pogłębiać jego 1j.edność, prizyczyniać się do
umacniania więzi władzy państwowej z ludem pracudącym,
troszczyć się o jego spcr.-awy, nie sz.czędziić swoich sił dla
wykonania zadań rady narodowej".

Radni

2. Radni nieobecni na pierwszej 1sesji składają
na najhliżswj s esji w której uczesitr1:i!czą.

ślubowanie

1

§ 5.

1. Radni są zobowiązani brać udt:iał w p:ta·cach Wojewódz~
kiej Rady Nairodiowej, a w szczególności ucżesitniczyć
w sesjach i pracach komisj1i„ do kltórych zosrta!li po.wołani
oraz wykonywać inne obowiązki nałożone przez Wojewódzką Radę Nariodową.
·
2. Radny ·abowią:zany jest punktualnie przybyć ·na posiedzenie ses1ji i uczesitiiiczyć w nim do końca. Swą obec- .
ność na posi:edlzeniu sesji radny stwierdza na liście'
obecności.
·
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3. W razie niemożnośd uczestniczenia w iposiedz,eniach sesji
z pow od u •choroby lub innych ważnych przyczyn, radny
obowi.ązany jest w miarę moż.f1ośici 1przed t•erminem sesji,
a najpóźniej w ciągu 3 dni po s·esji przesłać na piśmie
usprawiedliwienie na Tęce iprzewodniczącego sesji.
Pisma do przewodnicząoeg·o sesji należy kierować pod
adres·em Wydziału Organizacyjno-Praiwnego Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej.
.•
4. Sprawy nieobecności ;radnych ina sesjach, uchylania się
od prac w Wojewódzkiej Radzie Narodowej 1ub jej. K·omisJa1ch rozpa1truje Komisja Mandatowa WRN, która
nastQPnie przedkłada· swe wnioslki w tym przedmiocie
na sesji Wojewódzkiej Rady Na:~odowej.
5. W przyipadku uchylania się radnego od prac w Wojewódzkiej .Radzie Narodowej w cią.gu co najmniej 6 miesięcy, Wojewódzka Rada Na1rodowa może poz•bawić radnego· jego mandatu.

§ 6.

Radny_ ma obowiązek utrzymywać stałą więź z wyboircami, dbać o jak najlepsze zaspokajanie ich potrzeb gospodarczych, społecznych i kultmalnyich, ipobudzać i~h inicj a ty.wę w tych dziedzinach, przyjmować
od nkh wnioski
i pos tula1ty i przedkładać }e następnie Prezydium wzgl.
właściwej Komisji :lub właściwym organom i instytucjom
oraz czwwać nad ioh załatwieniem.
1

§ 7.
wyjaśniać
wy,b-Orcom swego
:poliltyki władzy ludowej oraz
w wykony1waniu uchwał Wojewódzkiej Rady Nai.roddwej i Jej Prezydium oraz organ6w

1. Radny

obowiązany

j·es•t

okręgu zasadnicz;e cele
przyciągać ich do udziabu
·nadrzędnY'ch.

szczególności radny obowiązany jest przed każdą sesją
do badania w terenie oraz konsultowania· .z wyborcami
zagadnień umieszc:?onych na porządku ·obrad sesji, za-·
sięgania ich ópinii w tym przedmiocie oraz informowania •wyborców po każdej sesji o podjętych przez. Woje-

2. W

wódzką Radę Nairodową uchwałach.

§ 8.

· 1. Przy wy1konywaniu swoich zadań radny wm1en współ
działać z miej1
scowymi organizacjami spooecznymi.· ·
2. Radny obowiązany j·es1t przynajmniej co 6 miesięcy na
spotkaniu z . wy1borcami złożyć ~1yiborcom spirawozdanie
ze swej pracy w Wojewódzkiej Radzie Nalfodowej oraz
z działalności Wojewódzkiej Rady Narodowej i j.ej
organów.
3. Prezydium Olbow.iązane j est 1umożliwić ll'adnemu zebranie
Odpowiednich materiałów na S!P01Jkanie ·z Wyiborcami
i :udzielić radnemu pomocy w zorganizowaniu i przeprowadzeniJU ttego S\POltkania między innymi przez zapewnienie - w miarę potrzeiby - udziału w tym spotkaniu
odp0wiedzia1lnego pracownika Prezydium WRN względnie
Prezydium PRN (MRN), dobrze zorientowanego w zagadnieniach, ;które mają ,być przedmiotem spotkania.
1

§ 9.

Radny moile występo\vać do Woj1ewódz:kiej Rady, Narodowej, Prezydium W.R.N. w21gl. poszczególnych Wydziałów
Pirezydium W.R.N. z ·wnioskami o rozpa:trzenie S'Praw wynikających w toku działalności iradnego. Prezydium wzg!.
Wydziały Prezydium obowiązane są w ·ciągu miesiąca zawiadomić .radnego na ipiiśmi•e o sposobi·e załatwienia wniosku.
W przypadku niemożliwości pozytywnego 'Zała\twienia
wniosku, w odip owiedzi do· radnego nale•ży. to uzasadnić.
1

. §

16~

Radny n'a se:sji może składać interpelacje do Prezydium
Woj.ewódzkiej Rady Narodowej. Odpowiedź na interpelację
powinna ,być udzielona w ciągu dwu tygodni od daty jej
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ROZDZIAŁ III
Konwent Senior.ów

§ 12.

. ~onwell't Seniorów ·stanowi •Organ pomocniczy WoJewódzkleJ Rady Narodowej ·W sprawach organizacji pracy W.R.N.
· ·
i jej Komisji oraz pracy radnych W.R.N.
§ 13.

W skład Konwentu Seniorów wchodzą:
1) przewodniczący sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej,
2) przewodniczący stałych Kom~sji W.R.N.
.

3) iprzedstawidele klulbów iradnych

P.Z..P.R., Z.S.L., S.D.
w ilości po jednym z kaiidego klubu,
4) sekretarz Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.
§ 14.
Funkcję przewodniczącego Konwentu Seniorów sprawuje
przewodmczący sesji Wojewódzki.ej Rady Narodawea. Konwent Seniorów na pierwszym swyim posiedzeniu powołuje
~e swego grona
L.~s'tEfPcę
Brz;ewodn:Lczącegq
K<;>nwentiu.
Zastęp.ca
. przewodmczą•cego pomaga
pr~ewodmczącemu
w kierowaniu działalnością .konwentu i za:stępuj"e go w czasie

jego nieobecności.

·
§ 15.

Posiedzehia Konwentu Seniorów winny się od·bywać
w miarę potrz€'by - co najmniej jednak iprzed kaiżdą sesją
Wojewódzkiej Rady Narodowej.
§ 16.

Posiedzenie Konwentu Seniorów zwołu}e przewodniczący
Konwentu z. własnej inicjaty·wy oraz na wniosek komisH
W:R.N. bądź Prezydium W.R.N.
§ 17.
1. W .posiedzeniach K1oinwentu Seniorów mogą brać udział

zainteres.owani członkowie Prezydium W.R.N., ·kierownicy
resortowych wydziałów Prezydium W.R.N. oraz kierownicy innych -instytucji - ·celem udzielania wyijaśnteń lub
inifomnacji odnośnie zagadnień objętych porządkiem obrad
Konwentu.
·
2. Listę osób, kltór,e. winny brać udział w posiedzeniach
każdorazowo ustala przewodniczący ~onwentu w poro~
zumieniu z Prezydium W.R.N~
§ 18.
'Techniczno-biurową obsługę

Konwentu Seniorów zapewnia Prezydium Wo.jewódzkiej Rady Narodowej.
§ 19.
Do zadań Konwentu Seniorów naleiży:
1. W zaklresie pracy WojewódZkiej Rady Narodowej:
a) współdziałanie z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w zakresie zabezpieczenia prawidłowego przebiegu sesji,
b) współdziałanie z Prezydium W.R.N. oraz Wojewódzkim Komitetem Frontu Jedności Narodu w ustalaniu
wytycznych dla radnych w sprawach odbywania
spotkań z ~udnością,
·
c) przygotowanie px·ojek1tów planów pracy Wojewódzkiej
Rady Narodowej na podstawie wniosków Komisji
i Prezydium W.R.N.,
d) oipracowani1e w porozumieniu z Prezydium W.R.N.
i zainteresowanymi Komisjami Wojewódzkiej Rady
Narodowej wniosków w sprawach organizacji, metod
i form pracy W.~.N. i jej organów.
2. W zakresie :pracy Komisji Wojewódzrkiej Rady Narodowej:
koordynowanie praicy Komis'.ji W.R.N. w opardu o plan
pracy Rady i podjęte prz·ez Wojewódzką Radę Narodową
uchwały.

ROZDZIAŁ IV
Prezydium i Kom•sje W.R.N.

złożenia.

§ il.

§ 20.

Radny w wykonywaniu swego mandatu cieszy się- pełnią
ochrony prawnej W.R.N. lub ·w jej imieniu Pr·ezydium
W.R.N. weźmi•e 1radnego w obronę przed niesłus·znymi kons1ekwencjami w związkiu z jego działalnością zgodną ze zło
żonym ś1ubowaniem.
•.
'

1. P·rezydium jako organ wykonawczy i zarządzający Woje~
1

wódzkiej

Rady

Radę Narodową

Woj-ewódzkiej
uchwały.

Narodowej 'ireprezentuje Wojewód~ą
na zewnąt.l'lz, organizuje wykonanie zadań
Rady Nar·odorwej oraz wykonuje jej
·
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2. W szczególności PreŻydium:

V
Obradowanie
§ ·22.

ROZDZIAŁ

a) w qparciu o plan pracy W.R.N. w porozumieniu
z Konwentem Seniorów zwołuje s,esje i usitala proponowany porządek obrad,
b) przygotowuj.e wspólnie z zainteresowanymi Komisjami
materiały do zagadnień umies zczonych w porządku
obrad sesji,
c) udostępnia· komisjom maiteriały pot1rz,ebne do opracowania optrrii, wnioslków i proj.ektów uchwał na
sesje,
d) organizuje wspólnie z właściwymi komisjami wykonanie uchwał, posfanowień i zaleceń W.R.N„
e) przedkłada sprawozdania z wykonania uchwał W.R.N.'
właściwym komfaj1ottn' do uprzedniego zaopiniowania,
poprzez wydawane biuletyny
f) irnformuijie radnych informacyjne - o wydanych przepisach 1powszechnie
obowiązujących ludność, ważni,ejszych zagadnieniach
rozpa•trywanych na swy,ch posiedZJeniach i podj~tych
uchwałach w ty:m zakreste oraz o ważniejs,zych problemach i zadaniach do wykonania, wynikających
w toku działalności Prezydium względnie wydziałów
Prezydium,
g) informuje Wojewódzką Radę Narodową o zmianach
na 9tanowiskach kierowników wydziałów i dyrsktorów wojewódzkich z}ednoczeń przedsiębiQlrstw oraz
o podjętych decyzjach w sprawie utwoi;zenia luib
likwidacji wydziałów wz,ględnie wojewódzkich zjedno-

1.

1

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

czień przedsięb1orstw,

h) załatwia interpelacje radnych,
i) czuwa nad właśdwym 1rozpaitrywaniem i załatwianiem

wydzia,ły Prezydium kierowanych do nich orz€z
poszcze~ólnych radnych wniosków· i spraw wynikają
cych z toku działalności radny,ch,

przez
j)

konsultuje z właściwymi komłsjami wnioski dla Wojewódzkiej Rady Narodowej iw sprawie uchy lenia
(miejskich) rad na:rodowvch.
uchwał powia·towyich
s:orzpcznych z prawem lub zasadniczą linią polityki
Państwa.

§ 21.

Stale K1om~sie W.R.N. w zakresie dziedzin
Wojewódzkie.j , Rady Narodowej, do kitó,r,ych

po-

współdziałają z Pr,ezydium w przy.g·otowaniu maiteriałów
do zagadni·eń umfosziczonych na porządku obrad sesji,
·
a w sztczególności:
a) w oparciu o przeprowadz.one kontrole w terenie i badanie spraw w wydzia!łach Prezydium ·wz.gl. instvtucj ach nie podporządkowanych W .RN. , opracowui ą
opinie odnośnie zagadnień rozpatrywanych na sesji,
b) przyg•Oltowują przy współudziale Prezydium i właści
wych . wydzialów P1re'zydi,um odpowiednie pro}ekity
uchwał na sesje,
c) koni:rolują wykonvwanie pr•zez wydziały . Prezydium
i zainte1resowane instvtucje uchwał i zaleceń Wojewód:zJkiej Rady Narodowej i us•tosunkowują się na
se~ji do sprawozdań z wykonania uchwał W.R.N.
przedkładanych przez Prezydium;
2. badają.. i rozpatruja wni.o8ki 'i post ul:=itv wyborców przekazane im przez radnych oraz wnioski zgłoszone im p:rzez
organizacje sipo•leiczne i wvs1t'ępują w tej sprawie z inicjatywą i projektami na sesii;
3. badaja i opracowuja wnjoski odnośnie 1spraw zle•cQnych
,
przez Wojewódzką Radę Narodową:
4. uchwalają wnioski zawiP1rające zalecenia dla kontrolowanych jednostek Plrezydium W.R.N. o~az organów nie• podporządkowanych W.R.N. i 1przekazują je tym jednostkom w celu ich wykonania.·· W miarę potrzeby klO-misje zwracaja się do ,Woiewódzkiei Rady Nar~dowei.
wzgl·ędnie Prezydium W.R.N. o wydante odpowiednkh
zarządzeń. jeśli wnioski Komisji nie odnoszą zamietzonyićh skutków;
5. wsoółdziałają w przygotowywaniu projektu planu p!l'acy

1.

1

W.R.N.;
6. wykonują w imientu Wojewódzki,ej Rady Narodowej:
kontrolę

działalności

przedsiębiorstw,

wydziałów

zakładów

i

10.

otwiera przewodniczący Prezydium i jednocześnie
stwierdza quorum.
· Woj,ewódz1ka Rada Narodowa może obradować przy
oibecnosci co najmniej 1h ogólnej Hcziby radnych uchwalenie planu gospodarczego i budżetu oraz wybór
prezydium lulb poszczególnych jego członków wymaga
obecności co najmniej 21a ogólnej liczby radnych.
W pirzypadku braku quorum prz,ewodnkzący wyznacza
datę nas1tępnego posiedzenia.
Wojewódzka Rada Narodowa wyibiera stałego przewodniczącego sesji .na okres jednego roku kalendarzowego.
Na każdej sesji po jej otwarciu Wojewódzka Rada Narodowa wybiera sekretarza sesj'i, a w iprzypadku nie.:.
obecności. stałego przewodniczącego również i przewodniczącego sesji.
Po 1ort:warciu sesji prz,ewodnidwo obrad obejmuje przewodniczący sesji.
Osoby wchodzące w ·skład prezydium mogą być wybrane
z grona rady lub spoza jej grona; wyboru dokonuje się
kartkami w głosowaniu tajnym.
Głosować wolno tylko na nazwiska zgłoszonych kandydatów. Zgfaszać kandydatów może każdy członek
!rady obecny na sesji.
Wojewódzka Rada Narodowa wybiera w odrębnym gło
sowaniu najpierw przewodniczącego prezydium, a następ
nie dokonuje wylboru zastępców prz.ewodniczącego:
sekretarza oraz. członków prezydium.
Za WY1branych uważa się tych kandydatów, którzy
uzysika'Ii większość ważnie oddanych głosów.
Kairitki nie wypełnione, jak również głosy padłe na nie
zgłoszonych kandydatów, są niewa,żne.
Do obliczania głosów i stwierdzenia wyników wybo1rów
Wojewódzka Rada Narodowa powołuje ze swego grona
w składzie. p,rzewodniczącego
Skrutacyjną
:Komisję
Sesję

i 2 członków.
11. Z obliczenia

głosów Komisja Skrutacyjna
protokół, którego treść podaje niezwłocznie
mości Wojewódzkiej Radzie Narodowej.

działalności

·zosfały

wołane:

a)
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Prezydium oraz
instytucji podległych

W.RN„
'Q) kontrolę ispołe•czną nad niepodporządkowanymi Wo}e-

wódzkiej Radzie Narodowej organami państwowymi,
instytucjami i jednos1tkami gospodarczymi.

§ 23.
.

.sporządza

do wiado-

.

1. Na początku pierwszego posiedzenia kaiżdej sesji Woje-

wódzka Rada Narodowa 'Ustala po:rządek obrad oraz
przyjmuje protokół z ipoprzedniej sesji.
2. Porząde\k obrad ka1żdej sesji winien zawierać informację o zasadniczych uchwałach podjętych prz,ez Prezydium WĘN w okresie między s,esjami ornz punkt: „zapy·
tania i' wolne wnioski".
§ 24.

1. Obradami kieruje przewodniczący sesji przy pomocy

sekretarza sesji.

2. Obrady są jawne, przewodnkzący sesji z własnej inicja-

. tywy lub na wniosek prezydil.llm może zarządzić tajność
obrad, jeśli wymaga tego dobro Ęaństwa.
3 Przewodniczący udziela głosu w spirawa ch, które są
umieszczone na porządku obrad.
4. Poza potządlkiem obrad rprzewodniiczący udziela głosu
jedynie w sprawach lforma'1nych.
5. W sprawach nie związanych z porządkiem .obrad można
„zapytania i wolne
za1bi<erać głos tylko w punkcie:
wnioski".
6. P:rzewodniczący udziela głosu 1Tadnym wg kolejności
, zapisu na liście prowadzonej przez selkretarza; sesji.
7. Przewodniczący może udzielić głosu również osobom
z poza składu Wojewódzkiej Rady Narodowej zaproszonym na se1sję.
8. Przemówienia radnych nie powinny w zasadzie trwać
dłużej niż 20 minut.
9. Głos w dyskusji nad jednym zagadnieniem można zabierać w zasadzie tylko jeden raz.
10. Pr~ewodniczą1cy może przedłużyć mówcy czas prz,emówienia.
11. P1rzedsitawicielom władz centra!Jnych, członkom Prezyprzewodniczący
dium i ip;rzewoaniczącym komis.i i sesji udz.iela głosu poza kolejnością mówców zapisanych
do dyskusji.
12. Przewodniczą~y· może zwrócić uwagę mówcy, który odbiega w swoim przemówieniu od przedmiotu obrad,
jednocześnie ostrze~ając go, iż 1'przy powtórnym odbieganiu od temaltu odbierze mu p['awo głosu.
1

I
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§ 25.
Głosowanie

5.

nad zgłoszonymi wnioskami, projektami
uchwał i rezolucji zarządza przewodniczący sesji.
Głosowanie odibywa się jaw.nie przez podniesienie ręki.
W przypadkach p.rzewidzianych w 1 obowiązujących przepisach prawnych głosowanie odbywa się tajnie kartkami.
Wojewódzka Rada Narodowa mo·że podjąć uchwałę
o przeprowadzeniu głosowania tajnego również w innych
sprawach.
·
Uchwaiły Wojewódzkiej Rady Narodowej podejmowane

6.

Uchwały

1.
2.
3.
4.

są zwykł'ą wiekszością głosów.

W;{>jewódzkiej Rady Narodowej podpisuje
i sekretarz Prezydium W.RN.

!Przewodniczący

§ 26.

Intęrpela'ćje pod adr·esem Prezydium wzgl. posz.czeigólnych
wydziałów

Pre:zydium lub instytucji można z.głaszać ustnie
lub na piśmie w punkcie: ,,zapytania i wolne wnfoski''.
W przypadlku nif'!możności niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na inte·rpelację - ~r'zez właściwego członka P·rezydium lub Kierownika Wydziału. odpowiedź winna być przesłana radnemu na piśmie w ciągu dwu tygodni od, daty jej
1

Poz. 36
Nr 11/61
Wojewódzkiej Rady N a rodowej w Łodzi
z dnia 29· cz.erwca 1961 r.
w sprawie uchwalenia planu ·rozwoju gospodarczego woje~
wództwa łódzkiego w latach 1961-1965
W'.ojewódzka Rada Narodowa w Łodzi działając na podstaw1e art. 10 u st. 1 i 2 us1tawy z dnia 25 styrcznia 1958 r.
o radach narodowych (Dz. U. Nr 5), uchwały Rady Minisfrów z dnia 16 stycznia 1961 1r. oraz uchwały Sejmu Polskiej
Rzeczypospolitej, Ludowej z dnia 16 lu1t·ego 1961 r. o Pięcio
~etnim Planie Rozwoju Gospodarki Narodowej na lata 1ł>611965 -:- IPO -zapoznaniu się z •opiniami Komisji W.R.N. w sprawie !Projektu pJanu. rozwoju gosipodarcze:go Województwa
łódzkiego na lata 1961-65 1postanawia: przyjąć na.stępujące
główne kierunki rozwoju gosipodarcze,go województwa łódzkiego w lafach 19r61-1965:
,
- :rozwój przemys·łu opar tego na surowcach miejscowych
w szczególności przemysłu marte1riałów budowlanych
UCHWAŁA

1

1

i

-

1. Z każdej sesji S1Porz.ądza się protdkół, który 'POWinien
zawierać:

a) numer, datę, czas trwania i miejsce odbycia sesji
araz numery uchwał,
· b) stwierdzenie prawomocności s·esji (auo:rum), wybór
sekretarza sesji ew. również rprzewodn:kzącego sesji,
c) .nazwilska radnych i · członków Prezydium obecnych
oraz nieobecnycih, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych,
·
d) nazwiska' przedsh1wicieli władz nadrzędnych biorą
cych udzia·ł w sesji,.
e) zatwierdzenie porządku obrad i srtwi~rdz·enie przyję
cia protokółu z poprzedniej se·sj i,
f) s•t:res·zczenie przebiegu obrad i teksty podjętych uchwał,
.e:) podpis prz.ewodniczącego i sekretarza sesji. ·
2. Protokóły sa numerowane CY'frami rżymskimi., a poszczególne uchwały cyframi arabskimi.
3,. Numeracia protokółów i uchwał jest cia.gła prze•z cały
olkires kadencji Wo}ewódzkiej Rady Narodowej.
ROZJDZIAŁ

VI

końcowe

Przepisy

§ 28.
Ważniejsze

uchwały

Wojewódzkiei Rady Narodowej
winny bvć podane• do wiadomości rouibHcznej nrzez o.e:łosze
n~;f' w Dzienniku Urzedowvm \V.R.N. O itym. które uchw~ły
winny frvć o.e:łoszrone decyduie Prezydiuim, o He Wojewódzka
Rada Narodowa sama o tym nie postanowi.
·
§ 29.

Pr:ez.ydium Wo.i. Radv Na.rodowej winno w miarf' możli
wości zaipewnić, aby s1po}Pc;;i;e fortwo województwa łódzkieP."o
bvło informowane
za oośrednictwem mit=> iscowej n:rasy
i ŁódzkiPi Roz~ł:ośni Polski0~n· R::i.dia o ważnie'jszych uchw:ł
łach podeimow;:inyoh 01rze7 Wojewódzik::i Rade Narodow~
oraz o. istotnych :prOiblema•ch omawianych w toku dyskusji
na sesjach.
'
1

1

. § 30.

Odnisy

oraf;1okółów

sesii w inny
1

bvć Pr7Pf:l8nP

nrzewodni-

rz~evch klubów r!'.'.ldnv<'h W.lł.l\T. w .~i::nm 2 tv·Q'nrrlni no S"":o::ii.

a uonadto wyłożonf:'. do wjj'l;::idn radnvch na posiedzeni::l·<'h
knmi,sii oraz ,w dniu n~.c:;tPtOn"'i ~Psii. · Od1r1.isv nro.tokliłów
winnv być równie7: nr7·Psł8ne do Kancelarii Rady Państwa
i Ur~du Rady Ministr6w.
§ 31. .

.

rozwinięcie szerokiego rprogramu robót wódno-melioracyjnych zwłaszcza w dolinie rzeki Neru,
.---,- intensyfikacja produlkcji rolnej,
- elekttryfikacja wsi,
- mode rnizacja i rozbudowa sieci dróg kołowyich oraz rozszerzenie usług Państwowej Komunikacji Samochodowej,
- zwiększenie budownictwa mieszkaniowego,
- poprawa stanu techniczno-sanitarnego miast, .
- rozwój urządzeń kulturalno-socjalnych;
I. Celem realizacji założonych kierunków rozwoju województwa w latach 1961-1965 w planie centralnym w azcze1

gólriośd należy:

1) kontynuować i

zakończyć miię<lzy innymi budowę ce-·
mentowni w Działoszynie; wY1t wórni. konstrukcji sfalowych w Skierniewicach, ·wytwórni cegły wapiennopiasikowej w Teodorach k/Łasku, dalsżyich dwóch .kopalń
rudy żeilaza w rejonie Łęczycy, zakładu odzfożowego
w Brzezinach;
2) \kontynuować budowę zakładów wełnianych w Zgierzu;
3) zakończyć
ro~budowę
Falbrvki Maszyn Górnic~:vch
w Piotrkowie .i Fabryki Mebli Girętych w Radomsku;
4) zakończyć irozbudo,wę i modemizacię ro.in. zakładów
Metalowych „Komuna Paryska" w Radomsku, Fabryki
Krosien Bawełnianych w Zdfań·sikief Wolii, Fabryki Lamn
żarowych w Pabianicach, Fabryki Maszyn Rolniczvch
w Kutnie, Zaikładów Przemysłu Bawełnianego w Beł
chatowi-e i Zelowie, Zakładów Wełnianych im. Nowotki
w Tomaszowie Maz.;
5) rnzbudować i 'Zmodernizować m.in. · Zakłady Produkcji
Barwników „J30 ruta" w Zii;ierzu,· Tomaszowskie Zakłady
. Włókien Szt'1ucznych. Wolskie .Zakłady Barwników
w Woli Krzy:sztoporskiej, Faibry1kę Ceraty w Wo.iciechowie, Zakłady Farmaceutyicz;ne w Kutnie ora7. Zakłady
'nransformaforów i Maszyn ·El·ektryczny,ch w ŻychHnie;
6) wybudować m.in. zakład p:rzetwórstwa owocowo-warzywnego w Łowiczu. zakład płyt azbestowo-cement't>:..
wych i zakład kredO.wy w Dział-0s 1zynie, zakład jajC'zarskodrilbiarski w Tomaszowie Maz.;
7) rozpocząć budowę k0ipalni wę~LA. brunatnego w reinnie
Rogoźna powiatu łeczyckięgo, zakładu wyroibów kamionkowych i c·zwartej kopalni rudy żehi·za w irejonie Lęc7.ycy
oraz zakładu przemysłu wełnianego w Tomaszowie Maz.;
1

1

1

Rl ·zelektryfikować /linię kolejową Łódź-Łówicz;

10)
11)

§ 32.
życie

z dniem uchwalenia.

wybudować drugi' tor na linii ,kolejowej Skierniewice
Łowi·cz i Un'ię" tę zieJ.ektryfikować;
łrontynuować elE>kitry:fiikację linii kolejowej Warszawa

Ku1tno -

1

Regulamin wchodzi w

mysłowych,

-

9)

Za udziri'ł, w sesjach radnym przysłu~uje, zwrot kosztów
podróży publiczn:vnli ,środkami lokomocji oraz diety okireśrlone w ro~orządzeniu Rady Minis trów w t€j sprawie.

przemysłu spożywczego,

usuwanie dys.proporrcj i w rozmieszcz.eniu sił wytwórczych
i ak tywizacja rejonów oraz ośródków gospodarcz.o nierozwiniętych,
·
·
modernizacja i rozbudowa przemysłu włókienniczego,
roZJbudowa .Przemysłu chemicznego,
rozwinięcie usłu,g dla ludności,
elektryfikacja kolei,
zmiana struktury za.siewów na kotrzyść upraw roślin
pastewnych, w szczególno·ści kukurydzy praz roślin prz·e1

złożenia.

§ 27.

Nr·7

-

Poznań;

wybudować

dworzec ..na stacji w Koluszkach;

12) przeb\)dować i wybudować 40 km . dróg o nawierzchn:

ulepszonej ·na drogach

pańs1twowych.
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II. W celu umożliwienia realizacji założeń terenowego
planu gospodarczego województwa łódzkiego na lata 1961-1965
Wojewódzka Rada Na.rodowa w Łodzi przeznacza środkr na·
inwestycje rad narodowych w wysokości globalnej 6.107,6
mln. z'ł, w tym roboty· budowlano-montażowe 4.629,7 mln. zł.
a) Nakłady inwestycyjne w. poszczególnych dziafach gospodaTki tęirenowej na lata 1961-65 kształtować się powinny
w mln. zł
w następujących wysokościach:
177,0
a. Wydział Przemysłu
244,4
2. Wojewódzikie Zjednoczenie PTMB
77,0
3. Wojewódzki Zarząd Budownictwa
1.971,4
4. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
89,3
· 5. ~wydział Komunikacji
385,5
6. Państwowa Komunikacja Samochodowa
51,9
·
7. Wydziaił Handlu
520,5
8. Wydzia1ł Gospoda•rki Kom. i Mieszk.
1.138,2
9. DBOR ___:. lbudow. mieszk. rad narad.
975,4
10. Kuratorium Okręgu Szkolnego
37,8
11. Wydział Kultury
395,9
12. Wydział Zdrowia i Opieki Spot
27,9
.13. W.K.K.F.
13,2
14. Wydział Budżetowo-Gospodarczy
15. Komenda Woj. Strnży Poż. tylko
2,1
na rok 1961b) Nakłady inwestycyjne ireaHziowane przez prezydia powiatowych (miejskich) ,rad narodowych na lata 1961-65 wyw tys. złotych
n"sić będą:
90.280,0
1. Bełchatów
144.800,0
2. Brzeziny
277.011,1
3. Kutno
179.482,0
4. Łaslk
267 .86,2,3
5. Łęczycą ·
200.416,l
6. Łowicz
214.488,0
7. Łódź
98.905,0
8. Pajęczno
141.900,0
9. Piotrków
157 .9,25,0
10. Poddębice
237.186,5
11. Radomsko
152.193,0
12. Rawa Maz.
160.376,7
13. Siexadz
.158. 713,2
14. Skieirnie,wke
191.073;0
15. Wieluń
80.000,0
16. Wieruszów
249.678,2
17. m. Pabianice
215.7ą9,1
18. m. Piotrków
223.603,0
19. m. Tomaszów
146.073,6
20. m. Zduńska Wola
196.679,6
21. m: Zgierz
planu tesipółdziekzych
jednostek
c) Nakłady inwestycyjne
renowego w lata·ch 1961--:--65 ks~tałoować się powinny
w następują1cych wysokościach w mln. zfotych:
146,8
i.' Woj. Zw. Spółdzieilczości Pracy
25;4
. 2. Zw. Sp. Inwalfdów
122,9
· 3. Zw. Sp. Mlecza,rskich
77 ,3
4. Zw. Spółdz. Spoż. „Społem"
322,5
.
5. W.Z.G.S.
39,4
6. Centr. Sp. Ogrodniczych
III. Ustala się następujące podstawowe docelowe wskaź
.niki wojiewódzkiego planu terenowego na lata 1961-65:
·
a) w· zakresie przemy.słu drobnego
1. wartość produkcji towarowej w cenach z:bytu winna
osiągnąć w :roku 1965:
- w ;państwowym przemyiHe terrenowym (łącznie ze
880,0 mln. zł, tj. zwięk
spożywczo-mł:Vnarskim) szy się 0, 51,8% przy zatrudnieniu 7.560 osób i fund.
·
płac 153,4 mln. zł,
- w państwowym przemyśle materia'łów budowlanych
- 305,0 mln. zł, tj. z.większy się o 54%. przy zatrudnieniu 4. 700 dsób i fund., piłac 96,5 mln. zł,
_,. w przemyśle podporządkowany•rn. Minister•stwu. Handtlu Wewnętrznego - 112,0 mln. zł, tj. żwiększy się
o 21,1·% p:rży zatrudnieniu 541 osób i funduszu płac
9,8 mln. zł,
- w przemyśle mat,eriałów. budowlanych podporządko
wanym Ministerstwu· Gospodarki Komunalnej 14,0 mln. zł, tj, ·zwi,ęks,zy się o 84,2% przy zatr'ildnieniu 130 osób i funduszu płac 2,8 mln. zł,
- Wojewódzki Związek SpóMzielni Pracy --:-· 870,0 mln.
ził, tj. zwiększy się o 71% przy zatrudnieniu 8310
osób i !funduszu płac 183,8 mln. zł~
- Związek· Spółdzielni Inwalidów ._ 218,0 mln. zł, ti.
zwiększy się o 40,6% przy zatrudnieniu 2123 osób
i funduszu. płac 50,2 mln .. zł.
1

-

W.Z.G.S. - 661,0 mln. zł, tj. zwiększy
zatrudnieniu 2587 osób i funduszu
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się

o 53% przy
44,7 mln.

płac

złotych,

Z.S.S. „Społem" - 807,3 mln. zł, tj. z.większy się
o 24%, iprzy zatrudnieniu 1545 osób i funduszu p'łac
_ 30,2 mln. zł,
- Centrala Spółdzielni Ogrodniczych - 72,0 mln. zł,
tj. zwiększy_ się o 179% przy zatrudnieniu 400 osób
·
i funduszu płac 6,26 mln. zł,
...:__ Związek Spółdzielni Mleczarskich --.:. 1,240,0 mln. zł,
tj. zwiększy ,się o 42,1%, przy zatrudnieniu 2411
osób i funduszu płac 61,8 mln.· zł.
2. Wartość usług przemysłowych i nieprzemysłowych dla
ludności winna osiągnąć w roku 1965:
- w pańs,twowym przemyśle terenowym:
usługi, prz.emysłowe-18,6 mln. zł, tj. wzrost o 64,4%
usługi nieprzemysłowe 0,3 mln. zł, tj. wzrost o 65,0%
·
- w Wojewódzkim Związku Spółdzielrti Piracy: ·
usługi przemysłowe - 62,8 mln. zł, tj. wzrost o 203%
47 mln. zł, tj. wzrost
usługi nieprzemysłowe o 64,9%
- w Związiku Spółdzielni Inwalidów:
usługi przemysłowe - 6,1 mln. zł, tj. wzrost o 55,9%
0,9 mln. zł, tj. wzrost
usługi nieprzemys,łowe o 125%
3. Produkcja ceg'ły w państwowym• przemyśle terenowym
materiałów budowlanych winna osiągnąć w roku 1965
- 217 mln; sztuk, a produkcja sączków 27,5 mln. szt.
4. W przemyśle drobnym· na terenie województwa łódz
kiego należy w szczególności wybudować lub rozbudo-

wać następujące ważniejsze zakłady przemysłowe:
- w przemyśle mefalowym: - zakłady państwowe
w Zduńskiej Woli, Łowiczu, Piotrkowie, Wieruszowie, Gidlach, - Tomaszowie, Głownie, Spółdzielnie

w Andrzej owie, Pabianicach i Łowiczu,
w iprzemyśle chemicznym: - zakłady państwowe
w Strykowie, sipółdzielkze w Łasku, Rawie Maz.,
Janiszewicach, Strykowie i Zdunskiej Woli,
- w przemyśle ma1 teriałów budowlanych: - zakłady
spółdzielcze w Tomaszowie, Zgierzu, Sieradzu, Ro·
·
g'Owie,
- w przemyśle drzewny'.ffi: - zakład państwowy w Rawie Maz. ·oraz zakłady :spółdzielcze w Wieluniu,
Łasku, Poddębi'Cach, Sulejowie, Radomsku i Zduń
skiej Wdli,
-:-- w przemyśle włókienniczym: - zakład państwowy
w Ozorkowie i zakłady spółdziekze w Piotrkowie,
Gucinie, Be'łchatowie, Dobroniu, Grocholicach, Koluszkach i Poddębicach oraz spółdzielni ludowoartystycznych w Sieradzu i Łowiczu,
- w przemyśle odzieżowym: - ze.kłady spółdzielcze
.
w Brzezinach i Łowiczu,
- w przemyśle skórzanym: - zakład państwowy w
,
Srebrnej,
- w ;przemyśle s1pożywczym: - zakłady państwowe
w Nowym Mieście, w Pieka:rach, Piotrkowie, Zduń
skiej Woli, Sieradzu, Brzezinach, Goszczynie.
5. Głównymi kierunkami w rozwoju przemysłu drobnego
winna by·ć produkcja artykułów codziennego użytku,
produkcja ohemiczna, produkcja ma1teriałów budowlanych, produkcja ekl5rportowa i :rozwinięcie w~z.elkiego
rodzaju usług, zw1aszcza zaś usług dla ludnosci.
b) W dziedzinie TO'lnictwa ;należy:
1. osiągnąć .pilony 4 ·zbóż w roku 1965 w wysokości 18,0 q
.
.
z jednego hektara,
- osiągnąć . plony ~iemniaków w 1965 r. w wysokości
155 q z ha,
__,...osiągnąć plony buraków cukrowych w r. 1965 w wysokości 255 q z· ha;
2. osiągnąć w roku 1965 obsadę inwentarza na 100 ha
użytków rolnych:
- bydła - 57.3 sztuk, w tym krów 36,8 sztuk
::.. .:. trzody - 76,3 sztuk
- owiec - 30,3 S'ztuk
- koni -'- 12,9 sztuk;
3. osiągnąć w skupie w roku 1965:
- zbóż ogółem - 175,4 tys. ton
- żywca - H8 tys. ton
- mleka ogółem - 402 mln. litrów;
4. zwiększyć w :roku 1965 średni stopień elektryfikacji
. .
wsi do 60,0%;
5. w zakresie melioracji w szczególności wykonać nale~y
34 tys. ha ·nowych drenowań gruntów .·ornych, 15 tys.
ha odbudowy drenowań ,giruntów ornych, 18,5 tys. h_a
rowów nowych na użytkach zielonych, 4 tys. ha odbu-
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VII. Uchwalając wojewódzki plan rnzwoju gospodarki
dowy rowów na użytkach zielonych i 40 tys. ha zagos1podarowania pomelioracyjnego użytków zielonych; · na lata 1961-1965 - Wojewódzka Rada Narodowa w Łodzi
6. przeznaczyć na inwestycje w P.G.R. - 221,3 mln. zł, , nie może zrezygnować z szeregu postulatów ujętych w uohna melioracje 972 mln. zł, na elektryfikację 376,4 mln. wale Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 29 lutego 1960 r.
w sprawie projektu 5-letni.ego Planu rozwoju gospodarki
zł, i na mechanizację 223,9 mln. zł;
7. na.leży dążyć do zde'cydowanej zmiany struktury za- woj 1ewódz twa łódzkiego·, które nie :ziostały uwzg1lędnione
·siewów na korzyść rośUn pastewnych, w szczególności w obecnym planie dyrektywnym.
Są to w szczególności:
kukurydzy oraz roślin przemysłowych;
8. w pracach meilioracyjnych zwródć szczególną uwagę 1. Pos tulat pod adresem Ministerstwa Komunikacji odnośni 1e
na p.rawidłowe i teirminowe rea1lizowanie inwestycji
budowy linii kolejowej Sieradz - Wieruszów.
w dolinie rzeki Neru;
Postulat pod adresem Ministerstwa Rolnictwa i Central2.
9. na odcinku spółdziekzośd priodukcyjnej wysiłek winego Urzędu Gospodarki Wodnej odnośnie budowy zbiornien być skierowany przede wszystkim na zabezpieczenika w'odne go na rzece Pi[icy w Sulejowie i kanału Suspó~dzielni;
umacniania
i
;rozwoju
nie warunków
- Łódź.
lejów
10. dążyć do jaik największego rozwoju kółek i organizacji
Postula:ty. te Wojewódzka Rada Narodowa w Liodzi podtrzyrolniczych;
muje i zobowiązuje Prezydium W.R.N. do czynienia dalszych
11. zakończyć prace nad klasyfikacją gruntów w całym usilnych starań w .kierunku ilch uw~ględnienia przynajmniej
.
wojewQdżtwie.
przez rozpoicz.ęcie reaUzacj i j e1szcze w okresie bieżącego pię
c) W zakresi'e dróg loka1lnych:
'
dolecia.
osiągnąć w roku 1Q65
zadowoileniem przyjz
Narodowa
Rada
Wojewódzka
VIII.
- sieć dróg o nawiernchni twarde'j ulepszonej - 57 km muje do wiadomości pozytywny wynik zabiegów Prezydium
- sieć dróg o nawierzchni lt!wardej nieulepszonej
W.R.N. w kierunku uregufowania problemu d·zielnicy rnie·
3435 ~m
szkanfowej „Kaczka" w Tomaszowie Maz.. i .zobowiązuje
- sieć dróg o nawierzchni gruntowej - 13.565 km,
Prezydium do czuwania, by podjęta w tej sprawiie uchwała
tj. powiększyć sieć dróg o nawierzchni twardej o 287 km Rady
Ministrów była prawidłowo realizowana.
.
zmniejszając o tę długość drogi gruntowe.
IX. W związku z reorganizacją przedsiębiorstw budowlaWybudować 1231 mb mostów, ulepszyć *użlem lub żwirem
no-montażowych i !koniecznością zwiększenia iich mocy prookoło 350 km dróg gJruntowy1ch.
dukcyjnej w celu umo!ŻUwienia im ;realizowania zadań inwesd) PKS zaikupi:
w latach 1961-65 - Wojewódzka Rada Narodowa
w latach 1961-65 480 autobusów i 856 samochodów cię tycyjnych Prezydium W.RN. do wystąpienia o dodatkowe
upoważnia
żarowych i zwiększy wartość przewozów ładunku w roku
środki poza uwzględniqnymi w niniejs.zej uchwale.
1965 do 285,7 mln. zł, tj. o 45,8%, a przewozy pa:sażerów
X. Wojewódzka Rada Narodowa w Lodzi biorąc pod uwar.
1960
do
stosunku
w
do 216,6 m11n. zł, tj. o 75,9%
gę znac,zne rozmiary zadań Planu 5-letniego i iCh .wagę dla
e) W zakresie gospodarki komunalnej:
rozwoju województwa zobowiiązuj e:
należy wybudować 114,8 km sieci wodociągowej w miastach i 25 km na wsi. 128,5 kin sięci kanaJizacyjnych oraz 1. Pre1zydiwm W.R.N.
a) do zmobilizowania wszelkich środków dla zapewnien.ia
35,5 km sieci gazowej w miastach.
prawidłowej rea'1izacji zadań,
f) W zakresie gos!Podarki miesZJkaniowej:
b) poczynienia sitarań w celu powołanila n.owego przed- n~leży wybudować w budownictwie· rad narodowych
si:ębiorstwa insfalacyjnego dla potrzeb województwa
22.200 izb mieszkalnych o powierzchni 350 tys. m 2 ,
łódzkiego;
- zaibez;pieczyć kredyty na budownictwo ludności w wysokości 825 mln. zł, i stworzyć warunki, aby mieszkańcy
2. Komisje W.R.N. do .stałego czuwania i kontrolowania przemiast mogli wybudować w budownictwie kredytowa·
biegu rea1izacji plańu;
nym 24 tys. izb oraz w budownictwie niekredytowa::iym 3. Obywateli Radnych W.R.N. do jak najbardziej czynnego
12 tys. izb,
. osdbi·s:tego zailnteres1owania się realizacją zadań płanu
- wyegzekwować od zakładów pracy, by wy1budowały
5-letniego oraz zapoznanfa społeczeństwa województwa
do 1965 r. - 13.557 izb mieszka11nych.
łódzkiego z zadaniami tego planu oraz planem realizacji
·
.
g) W dziedzinie kultury:
postulatów wyborców na specjalnie w tym celu zorgani- zwiększyć liczbę bibliotek publliicznych do 475 w 1965 r.
z1owanych spotkaniach z wyborcami, które winny się
- zwiększyć liczbę Jdn do 183 i miejsc w kinach do
odbyć w terminie do dnila 30 września 1961 r.
.
· 27,3 tys.
Wyikonanie uchwały powierza się Prezydium, Komisjom
.,...- zwiększyć liczbę domów kultury do 12 i świetlic do 708. orrl·z wszystkim Radnym W.R.N. Sprawozdanie z. przebiegu
h) W dziedzinie zdrowia i opieki, społecznej:
wykonywania postanowień uchwały składąj /będzie PrezycUum
- zwiększyć liczbę łóżek szipitalnyich o 1436
W.R.N. w ramach sp.rawozdań 'Z wykonywania rocznych pla- zwiększyć '.liczbę ośrodków zdrowia do 145 w r. 1965
nów gospodarczych.
- zwiększyć iliczbę przychodni do 159 w roku 1965
Uchwała niniejsza. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę
- zwiększyć liczbę lekarzy medycyny do 1500 w r. 1965 dowym W.R.N.
- zwiększyć liczbę'"'1ekarzy dentystów do 530 w r. 1965
- zwiekszy,ć :Uczlbę rpiełęgniarek do 2910 w r. 1965
Fr. Grochalski
E. Majek
- zwiększyć <liczbę miej se w zakładach opieki społecznej
,
do 2050 w r. 1965,
Przewodniczący Prezy<,tłum
Z-ca Prze1wodniczącego
- zakończyć budowę szipitali W, Zgierzu, Tomaszowie,
budowę
ro~począć
Skierniewicach i Piotrkowie :Oraz
szipifali w Łęczycy, Łasku i Kutnie,
Poz. 37
- rozwa:żyć możliwość uruchomienia ośrodka przeciwU C H W A Ł A Nr 73
.
gruźliczego w Pławnie, pow. Radomsko.
.
· · IV. W ·związku z koniecznośda skory!!owania planu
Prezydium Powiatowe.i Ra.dy Narodowej w Wieluniu
w dziedzfoie oświaty, wynikająca z refnrmy szkolnictwa podz dnia 24 maja 1961 r . . •
stawowego i śre.anie.e;o Wojewódzk;:t Rada Narodowa przyjterenów pod budownictwo domów
wyznaczenia
sprawie
w
muje do wiadomości opracowany przez Prezydium W.RN.
jednorodzinnych! na terenie miasta Wielunia
projekt wn1osków w tej dziedzinie, wyrażajacy się zwię~sze
niem nakładów inwestycvjnych o 82.5 mln. zł na szkolnictwo
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, działając na pod1piods'tawowe i 45 mfo. zł na szkolniictwo zawodowe,. skiero- stawie a:rt. 2 pkt. ·1 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. ó terenach
wanych pod adresem władz centralnych i zoibowiazuie Pre- dla budowni.ctwa domów lednorodzinnvoh w m 1iastach i osiezydium do prz,eprowadzenia w tym ull:mie zmian, które wy-' dlach (Dz. U. Nr 31. ipoz. 138). w oiparciu o projekt wyznaczenikną z zapowiedzianej uchwały Rady Ministrów w tym
nia terenów ood budown~ctwo mieszkaniowe, opracowany
prz.edmiocie.
prz.ez Wydział Architektury i .Budownictwa na podstawie
V. Wojewódzka Rada Narodowa w Łodzi akceptuje przed- planów uJ"banistycznyich zagosoodarowania prze·strzennego
stawiony przez Prezydium projekt załatwienia postulatów m. Wielunfa o-ra.z uchwałę Nr 308. Prezydium Woj,ewódzkie.i
wyborców i zobowiązuje Prezydium do jego systematycznej Rady Narodowej w Łodzi z dnia' 11 października 1960 r.
·
·
·
po,stanawta:
realizacji w gospodarczych planach roczny1c h.
Wyznaiczyć w pierwszvm etapie· tereny dfa budownictwa
VI. Wojewódzka Rada Naródowa upoważnia Prezydium
W.RN. do przeprowadzenia w Planie niezbędnych korekt mieszkaniowego jednorodzinnego po byłym majątku Niedzreli uzuipełnień wynikających z aktów normatywn~ch władz ·sk:o; stanowiące właspość Skatbu Pańs•twa, o powierzchni
·
17,7 ha, graniczące G'd południa z terenami. Wie1luńskiego
centrafoych.
1
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DZIENNIK

Przedsi'ębiorstwa

Przemysłu

północy z gruntami wsi
wadzącą do wsi Staw i

Termin wykonania
Sekretarz Prezydium
Jan

URZĘDOWY

WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ w

T erenowego w Wieluniu, od
Niedzielsko, od wschodu z drogą prood zachodu z ulicą Fabryiczną.

uchwały

1

do dnia, 10 maja 1963 raku .
Przewodniczący Prezydium
Szczepan Kosak

Terczyński

Część

II -

Publikacje

Poz. 38.
OGŁOSZENIE

Wydziału Architektury i Budownictwa
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu
o sporządzeniu planu zagospodar9wania terenu
Wydział Architektury i Budowni:ctwa Prezydium Powiatowej Rady Na:rodowej w Sieradzu, działając zgodnie z art. 6,
poz. 3 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o teirenach dla budow-
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nictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach (Dz.
U. Nr 31, poz. 138) podaje do wiadomości, że s:porządzony
został projekt planu zagospodarowania terenu położonego
w Złoczewie mrędzy ulicą Lututow.')1ką, Starowieluńską, Kiliń
skiego, Targową, Opłotki i gruntami stanowiącymi własność
ob. Ludwika Janowskiego.·
Projekt planu zagospodarowania terenu zostanie wyłożony
do publicznej wia,domości w Prezydium Miejski1ej Rady Narodowej w Złoczewie, u!l. Wieluńska 17, w godzinach od 8-15,
na przeciąg 14 dni licząc od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia w Dzi'enniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej.
"'
Qę,dby zainteresowane mogą przeglądać wyłożone materiały
oraz ~głaszać ,zastrzeiżenia i wnioski w wyżej ustalonym terminie 14-dniowyril.
Zastrzeżenia i wnioski zgłos:z;one po upływie powyższego ·
terminu od daty wyłożenia projektu planu zagospodarowania
terenu nie będą ['Ozpatrywane.
1

inż.

Józef Pytasz

Ki.erownik

Wydziału
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Dziennik ·Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej będzie wysyłany po wpłaceniu prenumeraty z góry
na rachunek Wydz. Budżetowo-Gospodarczego P W R N w Łodzi, konto nr 908-95-594 Dz. 10. Rozdz. 3
w IV Oddz. Miejskim Narodowego Banłm Polskiego w Łodzi, Al. Kościuszki Nr 14
Reklamacje z powodu niedoręczenia ·poszcz~gólnych numerów Dziennika wnosić należy w terminie 10 do 15 dni.
po otrzymp.niu nastqpnego kolejnego numer'!!·
Adres Administracji:
Adres. Red akcji:

Cena egz.

}
zł

2,10

Prenumerata wy1fosi:
- 18. zł
a) rocznie ze skorowidzem
b) półrocznie bez skorowidza - 10 zł
Rachunków za prenumeratę nie wystawia się
Cena. pojedynczego egz. do 4 stron wynosi 90 gr~ Przy więk. szej ilości stron o 30 gr więcej od każdej drukowanej strony.
Ogłoszenia zł 2, 70 za wiersz mm l szp. Za układ tabelaryczny
dolicza się 100%.
28Bo-ŁDA-L-'1-26.7.61-1.250

zesz.

a a str.-Pap.

druk. kl. VII Al/70 g

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w
ul. Ogrodowa 15. Tel. 584-00 wew~. 239
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