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Ustawa o gminie miejskiej. 
Tekst projektu ustawy w brzmieniu ustalonem na VIII.ym Ogólnym Zjeżdzie Związku 

Miast Polskich w dniftch 26-ym i 27.ym kwietnia 1925 roku). 

(D. c.) 

Art. 66. 
Każda ~mina miejska obowiązana jest prowadzić księgę inwenŁa· 

rza sweJlo majątku, która powinna dać dokładny obraz stanu- m~liątko" 
wego gminy. 

Art. 67. 
Magistrat układa corocznie preliminarz wszystkich przychodów i 

wydatków gminy miejskiej, spodziewanych w następnym roku' obrachUn
kowym. Preliminarz winien magistrat sporządzić tak wcześnie, by . rada 
miejska mogła go rozpatrzeć i ustalić przed rozpoczęciem nowe~Q raku 
obrachunkowego. 

Art. 68. 
Przynajmiej na dni 14 przed złożeniem radzie miejskiej nal~y 

preliminarz przez tydzień udostępnić do przejrzenia osobom zaint-ereso
wanym, które o tern zawiadomić należy przez publiczne ogłoszenie. 

Zainteresowanym wolno wnosić zarzuty przeciw prelimirtarz6wi 
do ma~istratu, który może je uwzględnić lub przedstawić radzie. miej
skiej z odpowiedniemi wnioskami. 

Art. 69. 
Budżet zatwierdzony przez radę miejską wskazuje granicę, w 

której winna się obracać .to spodarka finansowa gminy miejskiej w danym 
okresie obrachunkowym. Granic tych magistrat obowiąZany jęst 
trzymać się ściśle. 

Jeżeli w ciągu roku obrachunkowego zajdzie potrzeba wydatku 
nieprzewidzianego w ustalonym preliminarzu przychodów i Wydatków lub 
przewidzianego w niewystarczającej wysokości, do uskutecznienia takie
go wydatku niezbędne jest specjalne pozwolenie rady miejskiej. Rada 
miejska. udzielając zezwolenia, powinna jednocześnie wskazać źródło po. 
krycia (budżet dodatkowy). 



2. Dziennik Zarządu m. Łodzi, Nr. 36. 

W wypadkach, w których uskutecznienie takich wydatkó\v nie 
da się odroczyć bez szkody dla gminy, lub wynika z jej ustawowego 
obowiązku, przewodniczący magistratu może asygnować wydatek, obo
wiązany jest wszakże na najbliższem posiedzeniu zawiadomić o tern ra
dę miejską z wnioskiem o zatwierdzenie wydatku. 

Art. 70. 

Minister Spraw Wewnętrznych po wysłuchaniu wydziałów woje
wódzkich może wydać bliższe przepisy: 

1) co do formy, treści oraz sposobu prowadzenia księgi inwen
tarza majątkowego (art. 66): 

2) co do formy, sposobu i terminu sporządzania preliminarza 
(art. 67)j 

3) co do urządzenia rachuhkowości i kasowości gminnej, a w 
szczeg6lności co do składania rachunków rocznych, kontroli rachunko
wej i udzielania absolutorjum. 

Art. 71. 
Prawo gmin do żądania danin na cele gminy regulują oddziel

ne ustawy. 

TYTUŁ VII 
Zakres działania organ6w gminy miejskiej w sprawach 

samorządowych. 

Art. 72. 

Rada miejska stanowi we wszystkich sprawach samorządowych, 
które nie są ustawowo zastrzeżone magistratowi lub jego przewodni
czącemu. 

Wolę swoją wyraża rad '1 miejska w formie uchwał. 
W miastach, stanowiących samodzielne województwa lub powia

ty miejskieJ rada miejska pełni zarazem funkcje sejmiku wojewódzkiego 
resp. powiatowego, magistrat - wydziału wojewódzkiego resp. powiaŁo
we~o, a prezydent wojewody resp. - starosty. 

Art. 73. 
Do zakresu działania rady miejskiej należą w szczególności na

stępujące sprawy: 
1)-a) wybór prezesa rady miejskiej, jego zastępców i sekretarzy; 

b) ustalanie liczby zastępców przewodniczącego magistratu i 
ławników; 

c) wybór członków magistratu i komisyj (art. 43, 37); 
2) uchwalanie regulaminów czynności, rady miejskiej i jej komi

syj (art. 40); 
3) uchwalanie uposażenia służbowego i emerytalnego członków 

magistratu oraz zaopatrzenia członków ich rodzin (art. 46); . 
4) udzielanie urlopów ponad 7 dni przewodniczącemu magistratui 
5) ustalanie liczby posad pracowników miejskich oraz wysokości 

uposażenia przywiązanego do poszczególnych posad. tudziGŻ uchwalanie 
dla nich statutów służbowych i emerytalnych oraz zasad zaopatrzenia 
członków ich rodzin; 

6) stanowienie o dobrowolnem podejmowaniu zadań samorządo-
wych (art. 13 p. 1); - . 

7) wydawanie statutów miejscowych (miejscowych przepisów 
prawnych (art. 14); 
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8) ustanawianie zasad zarządzania i sposobów użytkowania ma
jątku gminy oraz wszelkich urządzeń, zakładów i przedsiębiorstw Jlmian.v~h; 

9) nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku, przyjmowanie da-
rowizn i obejmowanie zarządu fundacyj; , 

10) zakładanie, przekształcanie lub znoszenie urz~dzeń, zakłądów 
lub przedsiębiorstw gminy; 

11) zaciąli!anie pożyczek (art. 65) i innych zobowiązań, Q!:az 
dawanie poręki; 

12) uchwalanie podatków, opłat i świadczeń na pokrycie wydat
ków gminy (art. 71); 

13) uchwalanie budżetu rocznego f1miny (art. 67), oraz zezwala-
nie na wydatki w budżecie nieprzewidziane (art. 69); , 

14) sprawdzanie zamknięć rachunkowych rocznych (art. 70), i· JJ" 
dzielanie zarządowi miasta absolutorjum; 

15) przyzwalanie na odstępowanie od sporów, zezwalanie na za
wieranie ugód w sporach prywatno-prawnych; 

16) powzięcie uchwał w sprawach zmiany granic gminy; 
17) uchwalanie planu regulacyjnego gminy i planu jej zabudowa

nia ~oraz zmian w tych planach; 
18) ustalanie zasad korzystania przez przedsiębiorstwa prywame 

z ulic i placów miejskich; 
19) nadawanie nazw ulicom, placom, budowlom i zezwalanie na 

stawianie pomnikówj 
20) nadawanie prawa obywatelstwa honorowego; 
21) wydawanie opinij, których zażąda władza nadzorcza od tady 

miejskiej; 
22) zwracanie się z petycjami do Sejmu Rzeczypospolitej lub władz 

państwowych i samorządowych w sprawach potrzeb gospodarczych i kul
turalnych ~miny; 

i t.p. 
Art. 74. 

Rada miejska sprawuje kontrolę nad działalnością magistratu. , j~
go urzędów pomocniczych i zakładów miejskich przez jedną lub więcej 
komisyj, wybranych w tym celu ze swego grona. Do Komisji tej powo
łać można w charakterze rzeczoznawców osoby z ~ poza ~rona 'rady 
miejskiej. 

Rada miejska obowiązana jest w szcze~ólności sprawdzać. c~y 
gospodarka miejska prowadzona jest zgodnie z preliminarzem bud~eto
wym, tudzież ma prawo przekonywania się o tern, czy uchwały jej., są 
wykonywane oraz czy przychody miasta są używane zf10dnie z przezna
czeniem. 

W tym celu sprawdza stan kasy i żąda od maiistratu wszelkich 
potrzebnych wyjaśnień, aktów, ksiąg kasowych i dowodów 1'lachunkowych. 

Komisja kontrolująca powinna ze swych czynności złożyć spra-
wozdanie radzie miejskiej. .;1 ~ 

Rada miejska obowiązana jest w razie dostrzeżenia nieprawidło
wości uchwalić odpowiednie środki zaradcze. 

Art. 75. 
Magistrat jest na obszarze gminy miejskiej władzą wykonawczą 

~miny, odpowiedzialną w zakresie gospodarki miejskiej przed radą miejską. 
Do zakresu działania mai!istratu należy zarządzanie wszelkie mi 

sprawami gminy miejskiej, a w szczególności: 
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·1) przygotowanie wniosków na posiedzenia rady miejskiej i wy
k6ftftianie j~j uchwał; 

2) rozstrzyganie w razie wątpliwości o członkostwie gminne m o .. 
!'p q roszcze, niach w sprawach korzystania z publicznych urządzeń i za
~d6W gminy; 

3) zarządzanie majątkiem gminy według zasad, ustanowionych 
jJriez radę miejską i prowadzenie inwentarza majątku gminy; 

4) prowadzenie administracji urządzeń, zakładów, przedsiębiorstw 
aieposi.dającychwłasne~o zarządu oraz nadzorowanie tych, które mają 
własny zarząd; 

5) 'sporządzanie rocznego preliminarza przychodów i wydatków, 
przedkładanie radzie miejskiej wniosków w sprawie pokrycia wydatków 
pteliminarzem nie objętych (art. 69); 

6}. składanie radzie miejskiej rocznych zarnknięć rachunkowych, 
rOcmlycb sprawozdań z zarządu, stanu majątku, urządzeń, zakładów i 
przedsiębiorstw gminnych; 

7) wymiar i ścią~anie podatków i opłat na cele gminy, stosownie 
do, obowiązujących przepisów prawnych (art. 71); 

8) przyznawanie ulg w opłacaniu podatków i opłat, o ile magi
drat prawa tego w całości lub częściowo nie przyzna przewodniczące" 
mu magistratu; 

9) zarządzanie dochodamilgminy , prowadzenie rachunkowości i 
kasowości gminnej; 

10) wszczynanie sporów sądowych, oraz ustanawianie w razie 
p()trieby zastępców prawnych do tych sporów; 

11) udzielanie opinij, których zażąda władza nadzorcza; 
12) wykonywanie czynności zleconych gminie przez ustawy. 

Art. 76. 
We własnym zakresie działania jest magistrat przedstawicielem 

gminy miejskiej nazewnątrz wobec urzędów publicznych i osób prywatnych. 
Dokumenty, których mocą gmina zaciąga zobowiązania wobec 

os6b trżecich oraz pełnomocnictwa do przyjmowania takich zobowiązań 
wiełlietn gminy, muszą być podpisane przez przewodniczącego magistra-
tli: 'i ;ednego ławnika oraz opatrzone pieczęcią gminy. ' 

Mai!istrat może na mocy upoważnienia ze strony rady miejskiej 
udzielić aż do odwołania kierownikom poszczczególnych działów urzędo .. 
~.'·~bo ~a~ła~~w i przedsiębiorstw gminnych p.raw~ do zastępowa
triłl~tminy· mleJsklel nazewnątrz w Ich zakreSIe dZIałania. Prawem tern 
mołna r6wnież objąć upoważnienie do podpisywania dokumentów, z któ
"o'ma 'powstać obowiązek gminy miejskiej. 

Art. 77. 
Przewodniczący magistratu jest naczelnym kierownikiem miejskie

p"urzędu oraz jego oddziałów, tudzież zakładów i przedsiębiorstw miej
skich, oraz naczelnym zwierzchnikiem urzędników i pracowników gminy. 

Przewodniczący ma prawo nakładania za niewykonanie jego 
zarządzeń lub zarządzeń magistratu kar do wysokości 50 zł. lub kary 
aresztu do 5 dni i wykonania zarządzenia na koszt opornego. Od orze
czenia nakładającego karę można się odwołać w ciągu 14 dni do zwy
aaj.aeltłJ sądu. 

Phnadto należy do przewodniczącego magistratu: 
1) przygotowanie obrad magistratu, rozdział czynności między 

członków ma~istratu; 
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2) wyznaczanie zastępstw za sh~bie i nieobecnych czł.onków ma
gistratu, udzielanie urlopów członkom magistratu; 

3) czuwanie nad postępem w budowie, organizacji isposQbie,: u" 
rzędowania urzędów, zakładów oraz przeosiębiorstw miejskich; 

4) opracowanie ogólnego planu gospodarstwa gminnego, c~u.w,a~ 
nie nad utrzymaniem równowagi między poszczegóInemi jego wydziałami; 

5) asygnowanie wydatków gminnych lub przez upoważnionych 
członków magistratu w ramach budżetu miejskiego, a w nagłych wv.p,ad
kach poza budżetem za następnem usprawiedliwieniem wydatku wobec 
magistratu i rady miejskiej; 

6) przyjmowanie, przenoszenie do wyższej kategoI:'ji, zwąlnianie 
urzędników i pracowników miejskich, oraz sprawowanie władzy dy.s~y .. 
plinarnej w zakresie przez radę miasta przyznanym; 

7) przyznawanie ulg w opłacaniu podatków i opłat w zakruie 
prze magistrat przyznanynl; 

8J udzielanie urlopów, zaliczek na płacę i zapomóg urzędnikoJn 
i pracownikom miejskim w granicach funduszów na ten cel przez r.dę 
Iniejską przeznaczonych; 

9) upoważnianie członków magistratu do podpisywania aktów u
rzędowych i dokumentów ~minnych; 

10) wykonywanie innych zadań niniejszą lub innemi ustaw~i mu 
przekazanych. 

TYTUŁ VIII. ' 
Z a d a n I a z I e c o n e. 

Art. 78. 

Gminy miejskie obowiązane są załatwiać zadania zlecone (art. ·13, 
p. 2) w myśl ustaw i wydanych na ich podstawie poleceń władz. 

Odpowiedzialność za treść tych poleceń ponoszą władze, które je 
wydały. 

Art 79. 

Sprawy zlecone załatwiają gminy miejskie przez swoje ar, ... 
Organa gminy miejskiej są w wykonaniu zadań zleconych zastępcami wlAd-z 
i organów pallstwowych, udzielających zlecenia. 

Jeżeli ustawa nie wskazuje innego organu, załatwienie spraw. :złe.
conych należy do magistratu. 

Do zakresu działania gmin miejskich wydzielonych z powiatu na
leżą wszystkie działy urzędClwania starostw, dotyczące tychże ~in, z wy
łączeniem działów, zastrzeżonych do zawiadywania niemi wyłącznie. pnez 
organa rządowe. ' 

Magistraty tych miast otrzymują ze względu na zlecony ~akre. 
działania stanowiska i uprawnienia władzy administracyjnej i instaneji z 
nazwą starostwa grodzkie20, przewodniczącemu zaś maJlistratu tychże 
miast przysługuje prawo starosty grodzkiego (art. 3). 

Rada ministrów oznaczy na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu te źródła dochodów, kt6re. w myjl 
art. 69 ustawy o tymczasowem uregulowaniu Hn"ansów komunalnych (ult. 
z dnia l1/VIII 1923 D. U. R. P. Nr. 94, poz. 747) miastom, u~nanym za 
samodzielne powiaty, zostaną przyznane za przejęcie przekazane40 im 
zakresu działania starostw. . ,. 
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Do <hiałów urzędowania starostw, zastrzeżonych do zawiadywa
nia niemi przez or~ana rządowe, zaliczają się zadania, dotyczące utrzy
mywania bezpieczeństwa, spokoju i porządku. 

W miastach wydzielonych z powiatu, w których nie zostały za
prowadzone osobne państwowo-administracyjne władze bezpieczeństwa I 
instancji, prezydentowi miasta, jako staroście grodzkiemu, mogą być przy
znane wobec organów policji państwowej uprawnienia, przysługujące sta
rostom. 

. Art. 80. 

Organa gminy są odpowiedzialne za czynności w zleconym zakre
sie działania przed władzami państwowemi, od których otrzymały zlece
nie, lub które im przekazały zadania państwowe względnie przez ori!ana 
rządowe wykonywane. 

W braku odmiennych postanowień ustawowych władzą rządową 
sprawującą nadzór nad załatwieniem zadań zleconych jest dla miasta sto
łecznego Warszawy - Minister Spraw Wewnętrznych, a dla innych miast 
- Wojewoda. 

Art. 81. 

Sprawowanie policji miejscowej należy do zleconei!o gminie zakre
su działania. 

Kierownictwo policji miejscowej sprawuje przewodniczący magi
stratu. Zadania policji miejscowej oraz prawa i obowiązki gmin względnie 
ich organów, związane z działalnością policji miejscowej, określi osobna 
ustawa. 

TYTUŁ IX. 
Pr awo odwołania I tryb post,=powanla. 

Art. 82. 

Od zarządzeń organów· wykonawczych ~miny miejskiej w spra .. 
wach związanych ze spełnianiem zadań samorządowych, służy prawo od
wołania do właściwej władzy nadzorczej (art. 85). Postanowienie to nie 
stosuje się do wypadków, w których zainteresowanym ustawa przyznaje 
inny środek prawny. . 

Art. 83. 

Postanowienia art. 3 - 7 ustawy z d. 1 sierpnia 1923 r. w spra
wie środków prawnych od orzeczeń władz administracyjnych (Dz. U. Nr. 
91 poz. 712) mają odpowiednie zastosowanie do odwołań, wnoszonych na 
zasadzie art. 82. Zarząd miejski obowiązany jest przesłać odwołanie wła
dzy nadzorczej, o ile go sam nie uwzl!lędni. 

Art. 84. 

Odwołanie, wniesione w terminie do władzy nadzorczej, wstrzy
muje w braku odmiennych pOltanowień ustawowych samo przez się wy
konanie zaskarżonego zarządzenia. Wyjątek stanowią wypadki, w których 
odroczenie wykonania według uznania władzy, wydającej zarządzenie, by .. 
łoby połączone ze szkodą lub niebezpieczeństwem dla dobra ogólnego. 

D. c. n. 
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DZIAŁ SPRAWOZDAWCZY. 

Protokół 

21 (nI sesji) posiedzenia Rady Miej
skiej m. Łodzi. 

Łódź, dnia 1 lipca 1925 r. 
(Dalszy ciąg) 

art. 1: "Pod 'względem poziomu 
wykształcenia, wyma2anego od kan
dydatów na urzędników, dzieli się 
stanowiska służbowe w Magistracie 
na 3 kategorje: 
I - wymagającą wyższe20 wy

kształcenia, 

II - wymagającą wykształcenia w 
zakresie średnie~o zakładu 
naukowego ogólnokształcące
go lub zawodowego, i 

III - wymagającą ukończenia 4 
klas szkoły średniej lub cał
kowitej szkoły powszechnej. 

Stanowiska służbowe I i II stop
nia wymagają wykształcenia wyż
szego; stanowiska służbowe stop
nia lU wymagają pełnego wykształ
cenia średnie1!o; stanowiska służbo
we stopni: IV, V, VI, Vll i Vlll wy
magają ukończenia przynajmniej 
4-ch klas szkoły średniej lub cał
kowitej szkoły powszechnej, 

Prezydjum Mai!istratu określi 
specjalną uchwałą, jakie wymaga
nia specjalne stawiać będzie kan
dydatom na poszczególne stano
wiska w Magistracie. 

W wypadkach, zasługujących na 
szczególne uwzględnienie Magistrat 
na mocy uchwały Rady l\1iejskiej, 
powziętej dla nowoprzyjmowanych 
pracowników na podstawie p. 19, 
a dla dawnych, t. j. przyjętych 
przed dniem 1 stycznia 1925 roku, 
na podstawie p. 23 Rozporządze" 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 30 grudnia 1924 ro
ku o dostosowaniu uposażenia 
członków Zarządu i pracowników 
związków komunalnych do uposa
żenia funkcjonarjuszów państwo
wych (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 118 poz. 
1073) i zatwierdzonej przez władzę 

nadzorczą, -- zamianuje na wyższe 
stanowiska wszystkich urzędników. 
nie posiadających wymaganego w 
myśl niniejszego artykułu poziomu 
wykształcenia o ile pracują w Sa
morządzie miejskim ponad 5 lat, i 
może zamianować urzędników Z 
mniejszą ilością przesłużonych lat, 
żądając od nich poddania się 
specjalnemu egzaminowi. 

art. 9: Stosunek służbowy u
rzędnika mieiskie~o powstaje z 
chwilą doręczenia mu pisma no
minacyjnego Prezydjum Magistratu. 

W piśmie nominacyjnem wymie
nia się stopień służbowy zgodnie z 
etatem personalnym Zarządu m. 
Łodzi; tytuł urzędowy, Wydział, w 
którym mianowany urzędnik ma 
pełnić służbę, oraz datę rozpoczę
cia pracy. 

Małżonkowie, krewni wstępni i 
z stępni z urodzenia lub przyspo
sobienia, krewni w linji bocznej do 
trzeciego oraz powinowaci do dru
giego stopnia włącznie nie mogą 
być urzędnikami w tym samym 
Wydziale lub Oddziale. 

Qrt. 26: "Ur.;;;ędnik~ma prawojdo 
tytułu i poborów, przywiązanych 
do nadanego mu stanowiska wzl1l. 
stopnia służbowego, wymienionego 
w piśmie poruczającem lub nomi
nacyjnem. Wysokość poborów, oraz 
sposób obliczania i wypłacania tych
że okreśJają: Rozporządzenie pre
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 30 grudnia 1924 roku o do
stosowaniu uposażenia członków 
zarządu i pracowników związków 
komunalnych do uposażenia fun
kcjonariuszów państwowych (Dz. 
Ust. Rz. P. Nr. 118, poz. 1073), oraz 
opracowany na podstawie § 20 te
goż Rozporządzenia statut perso
nalny Zarządu m. Łodziu • 

art. 43: "Urzędnik, wybrany do 
ciał ustawodawczych państwowych 
i ciał samorządowych na terenie 
nl. Łodzi otrzymuje na czas trwa
nia mandatu bezpłatny urlop na 
własne żądanie. 
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Na żądanie, a najpóźniej po 
wY2aśnięciu mandatu wraca urzęd
nik na swe poprzednie stanowisko. 

Czas sprawowania mandatu za
licza się całkowicie do czasu służby. 

Działalność urzędnika w czasie 
sprawowania mandatu nie pociąga 
za sobą żadnych represyj służbo
wych". 
2. Skreśli f . całkowicie Działy III I 
IV I t. J. art. 48 do 70 - wstawlf 

natomiast: 
Dział III-ci o nl!szych funkcjo

narjuszach miejskich. 
Przepisy og6lne. 

art. 48: "Niższym funkcjonarju
szem miejskim może być jedynie 
obywatel polski o niezkazitelnej 
przeszłości, posiadający zdolność 
do działań prawnych, uzdolniony 
fizycznie i umysłowo do pełnienia 
obowiązków służbowych, oraz wła
daiący językiem polskim w słowie 
i piśmie, którego wiek przy objęciu 
służby miejskiej nie przekracza 48 
latj starsi wiekiem niżsi funkcjonar
jusze mogą być angażowani na 
podstawie specjalnej decyzji Ma!!i
stratu, jako funkcjonarjusze -kon
traktowi. 

art. 49: "Niżsi funkcjonarjusze 
miejscy dzielą się na trzy kate
gorje: 

1. stałych, 
2. niestałych, 

i 3. sezonowych. 
Każdy nowo przy jęt y do służby 

miejskiej niższy funkcjonarjusz zo
staje zaliczony w poczet funkcjo
narjuszów nie stałych. Po upływie 
dwuch lat nieprzerwanej pracy niż
szy funkcjonarjusz przy zastosowa
niu art. 55 niniejszej pragmatyki 
zostaje zaliczony w poczet funkcjo
narjuszów stałych, o ile w etacie 
personalnym Zarządu m. Łodzi jest 
wakujące stanowisko. 

Niż"i funkcjonarjusze sezonowi, 
z którymi Magistrat zawiera od
rębne umowy, nie podlegają prze
pisom, zawartynl w niniejszej pra~
matyce. Natomiast po przepraco-

waniu jednei!o roku w służbie miej
skiej niższy funkcjonariusz sezono
wy zostaje funkcjonarjuszem niesta
łym, o ile w etacie personalnym 
Zarządu m. Łodzi jest wakujące 
stanowisko; przy następnem mia
nowaniu 20 funkcjonarjuszem sta
łym zalicza się do wysługi lat czas 
ostatnio bez przerwy przepracowa
ny na stanowisku funkcjonarjusza 
sezonowego" . 

art. 50: "Każde stanowisko funk
cjonarjusza niższe~o w służbie miej
skiej zalicza się do jednego z 7-miu 
stopni służbowych, wymienionych 
wart. 3 niniejszej Pral!matyki, a 
mianowicie od X do XVI. 

Prezydjum Ma2istratu określa 
specjalną uchwałą 

1. jakie stanowiska w Zarządzie 
Miejskim należy zaliczyć do wyżej 
wymienionych kategoryj niższych 
funkcjonarjuszów, 

2. specjalne wymagania od kan
dydatów na poszczególne stano
wiska niższych funkcjonarjuszów". 

art. 51: "Kandydaci, ubiegający 
się o stanowisko funkcjonarjuszów 
miejskich, powinni złożyć: 

1. własnoręcznie napisane po
danie, 

2. świadectwo lekarskie, stwier
dzające zdolność fizyczną, 

3. świadectwo uradzenia, 
4. świadectwo o dotychczaso

wem zajęciu, 
5. świadectwo obywatelstwa i 

zaświadczenie odpowiedniego ro
botniczego związku zawodowego. 

Zawiązanie stosunku słu!bowego. 
art. 52: "Niższych funkcjonarju

szów miejskich na wszystkie stano· 
wiska, przewidziane etatem perso
nalnym Zarządu m. Łodzi, angażu
je Prezydjum Magistratu na wnio
sek ławnika przewodniczącego od
powiedniego Wydziału. Niższych 
funkcjonarjuszów sezonowych anga
żuje ławnik-przewodniczący Wy
działu." 

art. 53: "Na dowód przyjęcia 
do służby miejskiej niższy funkcjo" 
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narjusz otrzymuje pismo nominacyj
l1e, w którem wymienia się stopień 
Służbowy, Wydział, w którym ma 
pełnić służbę - stosownie do eta
tu personalnego Zarządu m. Łodzi 
oraz datę rozpoczęcia pracy. 

Czas służ by liczy się od dnia 
rzeczywistego objęcia pracy." 

art. 54: "Postanowienia art. art. 
11, 12 i 13 niniejszej Pragmatyki 
stosują się analogicznie do niższych 
funkcjonarjuszów miejskich." 

Obowiązki. 

art. 55: "P ostanowienia art. 14, 
15, 16, 17, 18. 19, 20 i 21 niniejszej 
Pragmatyki stosują się ~ analogicznie 
do niższych funkcjonarjuszów miej
skich." 

Prawa. 
art. 5&: Praca niższeJ10 funkcjo

narjusza miejskiego trwa w dnie 
powszednie 8 godzin, w soboty 6 
godzin. 

W wypadkach nadzwyczajnej po
trzeby niższy funkcjonarjusz na zle
cenienie ławnika-przewodniczącego 
Wydziału obowiązany jest czasowo 
pełnić służbę także poza wyznaczo
nemi godzinami urzędowemi, za co 
otrzymuje ustawą przewidziane wy
nagrodzenie w terminie najbliższej 
płatności. Niedziele ~ i święta niższy 
funkcjonarjusz ma wolne, wyjąwszy 
regulaminowo uitanowione płatne 
dyżury." 

art. 57: "Postanowienia artyku
łów 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 
31 niniejszej Pragmatyki stosują się 
analoflicznie do niższych funkcjo
narjuszów miejskich. cc 

art. 58: "Niższym funkcjonarju
Szom miejskim, których obowiązki 
służby wymagają lposiadania odpo
wiedniego umundurowania wzgl. od
znak, przysługuje prawo bezpłatne
go ich otrzymania od Zarządu Miej
skiego.'" 

Odpowledzlalnośt słuibowa. 

art. 59: .. Postanowienia artyku
łów 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 39 

niniejszej Pragmatyki stosujA się a
nalogicznie do niższych 'futil(cjónar-
juszów miejskich." ' 

Zmiany w stosunku J"'~~CłW'''' 
I rozwiązanie stosunku sł~tbO· 

wego. 
art. &0: "Niższych funkcjoaarju

szów stałych i niestałych ' przenosi 
z jednego Wydziału do dr.ugi~o' w' 
razie koniecznej potrzeby Dvr.ektor 
Zarządu Głównego w porozqmieni.u 
z ławnikami-pr~ewodniczącymi za'f 
interesowanych Wydziałów. P.r~Y 
przenoszeniu bierze się pc;>d uw.ą:
gę dotychczasową pracę i specjal .. 
ność funkcjonarjusza." 

art. 61: Stosunek sł~żbQ'Vy, s\a-" 
lego niższego funk~jonarjusz~ ~iej-
skiego może być rozwiąza1l.y: , 

a) przez dobrowolne, wY6tc\pie~ 
nie tegoż ze służby miejskiej, 

b) n~mocy o~zeczc;nia. J{~i8ji, 
DyscyplmameJ. " " 

c) w razie likwidacji urzędu.. 
Wydziału lub Oddziału, wkt~ 
pracuje. W ostatnim wypadku mb. 
szy funkcjonarjusz stały otrzymuje 
odprawę,. przewid.ziąną w .. Pf~ 
sach o odprawach i za~tnętUu 
emerytalnem pracow!lików ,ZarM4~ 
m. Łodzi i ich rodzin H f o ile 'Die 
nabył prawa do emerytury." :,' 

Stosunek służbowy niesłałegct 
niższego funkcjonarjusza.miejskiego 
może być rozwiązany: 

a) przez dobrowolne ,Wlst;mie';' 
nie tegoż ze służby miei4hie" . ' 

h) na mocy orzeczenia .Kow.ii 
Dyscyplinarnej, 

c) na mocy decy~ji Prezydium 
Magistratu, pow~iętej na wni~,k 
przewodniczącego Wydził\łu. po. u~. 
przedniem wymówieniu w ter·mlai~J,' 
zastrzeżonym w piśmie JlQmłnłWvj
nem." 

art.: &2: "Postanowienia art. 41.43, 
44, i 45 niniejszej Pragmatyki stil
sują się analogicznie do niżsrych 
funkcjonariuszów miejskich~ 
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o pracownikach Biura Rady MieJ
skle}_ 

• rt. 63: "U.prawnienia Magistra
tu wz(t j~go Prezydjum o,raz wszel-
kie mnę, przewidziane w niniejszej 
pragniatyce,. o ile chodzi o pracow
nik6w Biura. Rady Miejskiej, są a
trybutem Prezydjum Rady w skła
dzie pełnym. wzgl. ściślejszym, na
tomiast 'up~~~~eniom Prezydenta 
Miasta,-:·odpowiadają analogicznie 
uprawnieqia· .. Prezesa Rady Miejskiej. 

L Skre.ne ·art. art. 71, 72, 73 I 74, 
wst.wlt zal przepisy przeJSclowe. 

ari~. 154: ~ W . okresie. najpóźniej 
do dnia ~ października 1925 roku 
wszystkie .dotychczasowe. akty no
minacyjne i poruczające, wydane 
pracownikom miejskim, zostaną pod
dane rewizji ~elem wprowadzenia 
w życie Rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypo.spolitej P olskiej z dnia 
30 Jtrudnia 1924 r. o . dostosowaniu 
uposażeń członków zarządu i pra
cowników związków. komunalnych 
do upouie6 funk~ionarjusz6w pań
stwowych {Ik Ust. Rz. P. Nr. 118 
poz. 1013). 

Wszyscy , pracownicy mieJscy, 
Li6rzy w ternńnde powyższ~ nie 
zosłan_ nadal w służbie miejskiej, 
otrzymują zwolnienie ze służby z 
jednorazową odprawą w wysoko
~ 3'11lieaięcznych pobórów po 
Cepr&cowuiu od 3 do 6 lat. Za 
. . dy przepracowany następny rok 

odprawa wynosi l-miesięczny do
datek. Za podstawę obliczenia bie
rze się ilość lat, przepracoyanych 
w Ma~iatracie Łódzkim. u . 

.rt. ~: " Przepisy niniejszej prag:
maty~: wchodzą w. życie z dniem 
oiłoszenia w "Dzienniku Zarządu 
m. Łodzi"; jednocześnie tracą moc 
obowią:zuiącą' 'wsttelkie przepisy i 
statutt; normujące·, :stosunek służbo
wy pracownik-ów Zarządu Miejskie
go do.Magistratu m: todzi." , 

B. W związku z ro~esłaniern pro
jektu poprawek Magistratu oraz ze 
zmianami, . wniesionemi do tychże 
przez .*orriisk ·Pracy,;wszystkim PP, 

członkom Rady Miejskiej - uznać 
uchwałę powyższą za pierwsze czy
lanie . 

C. Zatwierdzić w drugiem i trze
ciem czytaniu PraJ!matykę służbo
wę dla pracowników Zarządu m. 

. Łodzi w brzmieniu, uchwalonem 
przez Radę Miejską na posiedzeniu 
w dniu 4.XII.1925 roku z uwzględ
nieniem zmian, wyszczególnionych 
w punk. A. niniejszej uchwały. 

D. Rada Miejska postanawia: 
1. udzielić urzędnikom stabilizo

wanym w, razie zakwestjonowania 
tymczasowych nominacyj przez U
rząd Wojewódzki i opuszczenia 
przez nich z tej racji służby miej
skiej, odprawę w wysokości, jaką 
otrzymali zredukowani urzędnicy 
na dzień 1 lipca r. b. 

2. wezwać Magistrat do wyko
nania tej uchwały. 
IX. W sprawie poczynienia pew
nych zmian w przepisach o orga
nizacJI Komisji Dyscyplinarnej I 
postępowaniu dyscyplinarnem 

przeciwko pracownikom Zarząd u 
m. Łodzi. 

Nie przychylić się do wniosku 
Magistratu Nr. 709 z dnia 16.VI 
1925 r., utrzymując § 2 i 4 w brzmie
niu, uchwalonem przez Radę na ro
siedzeniu w dniu 18 ~rudnia 1924 
roku. 

X. W sprawie unlewatnienla sta
rych przepls6w o uposażeniu pra-

cownlk6w Zarządu m. Łodzi. 
Rada Miejska, przychylając się 

do wniosku Magistratu Nr. 711 z 
dnia 16 czerwca 1925 roku, uchyla 
Przepisy o uposażeniu pracowni
ków miejskich m. Łodzi, uchwalo
ne przez nią w dn, 19 październi
ka 1921 roku i uzupełnione u
chwałami z dnia 13 czerwca 1922 
roku i 7 grudnia 1922 roku. 

XI. W sprawie przemianowania 
ulicy Gubernatorskiej. 

Rada Miejska, w związku z wnio
skiem Magistratu Nr. 672 z dnia 9 
czerwca 1925' roku, postanawia: 
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1, w uznaniu zasłUi! wielkiego 
myśliciela i duchowego twórcy ru
chu współdzielczego w Polsce, Ed
warda Abramowskiego - przemia
nować ulicę Gubernatorską na uli
cę E. Abramowskiego. 

2, wezwać Magistrat do wyko
nania tej uchwały, 

XII. W sprawie nabycia nlerucho
molcl: poparalIalny dział lelny 

Tuszyn. 
Ze względu na brak quorum 

kwalifikowanego - odroczyć prze
głosowanie sprawy do najbliższego 
po ferjach posiedzenia Rady Miej
skiej, 

XIII. W sprawie oddania gruntu 
Sp6łdzlelnl Mieszkaniowej Pra
cownlk6w Zarządu m. Łodzi pod 

budow, kolon)1 mieszkalneJ. 
Ze względu na brak quorum 

kwalifikowanego - odroczyć prze
głosowanie sprawy do najbliższe~o 
Po ferjach posiedzenia Rady Miej-
skiej. , 

Z powodu zdekompletowania sa
li przewodniczący o Atodz. 24-ej posie
dzenie zamyka. 

... 

Przewodniczący 
(-) Dr. J. Rosenblatt 

Radni-sekretarze 
(-l A. Cyrański 
(-) R. Klim 

Prowadzący Protokół 
(-) P. Rundo. 

Kronika mieJska. 

- Opieka władz miejskich nad 
dZlefml. Dnia 29 sierpnia r. b. po
Wróciła z Rabki do Łodzi part ja 
dzieci szkolnych, wysłana przez Wy-

Pdział Opieki Społecznej na 3 sezon. 
.artja ta, składająca się z 48 dzie

CI, powróciła z wynikiem leczenia 
Lardzo dodatnim. Przyrost na wa
dze dosięga w niektórych wypad
kach 6 kg. 

Dnia I września Wydział Opieki 
Społecznej wysłał do Gdyni 30 chłop-

ców, zakwalifikowanych przez Se", 
kcję walki z gruźlic,. oraz z poaród 
wychowańcówMiej.kich Domów Wy-
chowawczych. . 

Dzieci te będ, przf:bywać w ko
lonji leczniczej im. św. Andrzeja 
Boboli, utrzymywanej przez Pomor
skie T owarzy,two niesienia po .... , 
biednym. 

Tego "ameio dnia Wydział w,
słał 7 dziewcz,t z miejlkielo Do
mu Wychowawczego przy, ul. Wi';' 
znera 25/27, chorych na jqlicę; 'do 
specjalnego zakładu,. utrzymywane
ao przez Polsko-Amerykańskie. To .. 
warzystwo Pomocy Dzieci w Sremie 
(Wlkp), zaś dnia 2 wrzeinia r. h. 
wyjechało na 4M ty sezon do Rabki 
47 dzieci, zakwalifikowanych przez 
Sekcję walki z gruźlic,. 

- Regulacja ulic. Okręiowa Dy .. 
rekcja Robót Publieznych zawiado
mił. Magistrat, że dycyzj, Millister .. 
stwa Robót tpublicznych z cłDia 
12/VllI r.b. zatwierdzon7 zoatał tym
czasowo plan regulacyjny tereROW 
pomiędzy ulicami Br~eziń.k,. 'K.o
ścieln, i Północn, nad rz. Łóc:łk" 
opracowany przez Wydział Budow
nictwa Magiatratu m. Łodzi. Po 
wprowadzeniu cło projektu drobnydl 
zmian, zaleconych przez Miai.ter .. 
stwo Robót Publicznych. M-listni 
upoważniony %oltał do wykona.ia 
dalszych czynności, zwi~aDycb w 
wystawieniem planu reiulacji na 
widok publiczny (zgodnie z § 3 Raz
porz,dzenia z dn. 29/XI 1916·r.) Po 
ukończeniu tych czynności, plan'
wraz z ewentualnemi objekcjami i 
wyjaśnieniami Magistratu - ma hyć 
w drodze instancyj skierowany P''' 
nownie do Minister.twa Ro\'ot Pu
blicznych, celem oetatecznelo za
twierdzenia. 

- Potrzebna Instytucja. Magistral 
m. Łodzi zorganizował i otworzył 
przy rzeźni miejskiej .abinethakte .. 
rjoskopijny, które"o zadaniem . jest 
badanie mięsa pod względem ewen
tualnej obecności w niem zarazków 
chorobotwórczych, zwła8zcza za. kar~ 
bunkulu i paratyfusu. Badanie to ma 
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na cel\l' zapobiegać zachorowaniom 
ludzi, )Vy~oływaąym przez spożycie 
niezdrowego mięsa. 

Nadmienic należy, ż'e instytucja 
omawlapa jest. 'pier\\7szą ~ Polsc'e', 
na obszarach 'b.żaborbwTosyjskie
go j austrjackiego~ 

- B.Aftre.wody studzienneJ. We
dług danych ,Oddzi~łu Sanitarnego 
przy' Wydziale' ,Zdrowotno'ścł ,p\!-' 
bliczn~j, w ciągu pierwszego półro
cza rb;';'org,~ria/ Silnitarnego·· nadi:oru ' 
miejskiego· zbadały 'wodę ż 299 stu
dzien: 

Według" PQszcz.egól~ych.mie~ię'cy . 
zbadan6'1Jtudzien-,w: 

sty~żriiti '.~ 55 
1utrtn' .~ '48 

uposażenia służbowe za miesiąc 
wrzesień r. b. należy asygnować- pra
cownikom miejskim według załączo~ 
nej tabeli. 

Okólnik Nr_ 28 z dnia 23 lipca 
1925 roku o dodatkach mieszkanio
wych pozostaje bez zmiany aż do 
odwołania. 

(. 

Łódź,. dn.ia 25 sierpn~a 1925 roku. 
Prezydent 

(--) W.z. W. Groszkowski. 

Dyrektor 
Zarządu Głównego 

~.z. (-) M. Kalinowski. 

Z życia m!ast polskich. 

Związki komunalne. ntarcu' -'38 
kwietniu··~· 63· 
maju' ; - 55· W zywaiąc związki komunalne 
cżerwcu: ~. 60' p.oopracowania . planu działalności 

. na najbU2;sze 5-lecie i pragnąc u-
W j~~ zhad~nych st~dzięn oka-o i łatwić im to·' 'zadanie, min. spraw 

zała ~.i~~.. - . ,.' . : k' wewnętrznych uznało za niezbędne 
,.P zdima. żdatna:AQ niezda't~. SlD,":. ' .zapewnienie· sobie współdziałania 
.'0 qittia . urUlot. . na 4Uwa w. zamierzonej pracy wszystkich 

w sty~Di~; IB . 6. 9, .2 tych ministerstw, do których zakre-
n lut]Pft:,' 24, . IQ l O~ 4 . su należą między in. spraw . podei-
Ił marc.~ 20. " 5 lO, . ~ . mowane przez związki komunalne 
"kw~~~niu 37 1 Q ,(t 3 i którym służy prawo nadzoru w 
.. m~J,l~ :33 g' ,.'.7 .4 tych sprawach nad związkami. 
"cz~cu. .29 'J 2 14 5 Wobec tego min. spraw we-

Ogólerh 16j . ·52 63·, 2l . wnętrznych zwróciło się do minist. 
. f,Qbót publicznych, oświecenia, pra-

Z:~1l9Wf~i~~ęgo.ze·st~w.ięt:lia. ~l~zi- cy i rolnictwa o zawiadomienie 
my, ~e; ;4~'S J? wody . zlł~~ą.i1eJ )estminist. spraw wewn. o dezydera
zdatnw ·ap .... u~y.c~a,: 17,40'/0' był~ ,zdat.. Łach, jakie ministerstwa uznają za 
nej R9:~pr~~ip.~9\4{.!lniu, .1.1. % ~iezda.. . konieczne przedstawić pod adre
tnej żUP~J1\je;i 1,l%szkodliwejsem związków komunalnych, lub o 

- Z Aarlc~w 'ml.eJsklclL Z dn. l' wymienienie tych zadań, jakie związ
wrześpja ,t;.r.· pa~rki, mlej"skie: im. Po- ki komunalne powinny w najbliż
niato~8~iego 'i ,~Żród'l'iska u otwarte szem pięcioleciu wysuwać na plan 
są tyl1C.ó· do i. 9' wieciorem. . " pierwszy oraz jakie zadania obec-

nie podejmowane przez te związki 

·Ok"nll~ "r.·~g. 
Ni'riiejszem pądaje się dO 'wiado':" 

mości, iż' ~ń'óznci'-ha mi'esiąc wrze
sień 1'925 roku została 'obniżona z 
043 do ()42 . itot({gó, wohec' czego' 

należałoby usunąc na plan dalszy. 
Min. spraw wewn. prosi, aby 

przyjęto przy tern pod uwagę na
stępujące momenty: plan działalno
ści związków komunalnych powi
nien być ustalony na okres 5-leŁli; 
przeżywany okres s3.!~acji skarbu 
państwa i przesilenia gospodarcze
~o powoduje konieczność ograni-
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czenia zadań związków,' k.omunal':, ,l' 'Rr~~'z Związki;', ~rj~kinl'ztikresie 
nych do najniezbędniejszych;, wy~ państwo: będiie.' :Wi~,Ó~OŚĘf. wziąć 
sokość wydatków związków komu- (przynafmniei w'.' najbliższym': roku 
nalnych powinna być uzależniona' budźeŁowyIń) udział' w. 'wydatkach 
od najkonieczniejszych pqtrżeb< i' zWią#~<?W ~omtipal~r~c~,f~~eWidzia
powinna pozostawać w równowa - 'ny odpowt.edniesrif usła~ami1naprz. 
dze z dochodami; wynika stąd~ że udział' W wydatkach 'd na budowę 
potrzeby budżetowe związków ko- szkółpoWśzechnycb)~. Stczegół to 
murialnych powinQY ,być ,uwzględ-' b. ,wazny' ,i "musi ",'-J}'Vć, 'W1adomy 
niane według ich konieczności, pil-, związkom k()lillinalnY:~ł" pr'ęl1 roz
ności i stopnia pożyteczności; ko- po~zęciem 'roku, budżetowego;. mwe
nieczność rozgraniczenia zadań, ja-'stycje ,komunalne 'powinny". być do
kie w działach gospodarki samorzą- ~ony\~~n~ 'w' ~ą$a~zi~ }ylk~':~ nad .. 
dowej powinny podejmować związ-, z~yczaJnych dpchodo~" JcP,Qzyczek). 
ki komunalne i ustalenie wzajemne-' Pokr.ywanie wydatków inwesty
go stosunku tych ~wiązków przy cyjnych' z - 'dochodów t ,zwyezajnych 
wykonaniu tych zaąań '(naprz. ja-. powl.nn,oqyć' o2rallicz~nę .·d6,:takich 
kie zadania w dziedzinie zdrowot- inwestycyj, kt6re nie, P1Q~ą'Q,Yć od
ności publicznej podejmować wi- łożone do, czasu, poleps~e.nia wa
nien powiat, a jakie gmina); usta- ranków kr-edyŁowych; Przy,.nJłala
lenie zadań związków komunalnycą, n!':!. ptógr~ątl;1: ih~e~t~c,Y.i . kO,\llunal
które nie powinny być prowadzo- nych naJeży .h~zyć ~lę. z, ,Qltecnym 
ne przez te związki we ,własnym, ,'stanem rynku pieniężnego. i: trud
zarządzie, lecz raczej przez or~ani~ ~~ściami I zdobycia~ kredytu ·ia~sty
zacje społeczne, 'subwenci,ono'wane cYłńego. 

Treść· Nr.,. 36. 
U .. tawa 'o gminie miejski~j. (D. c.)' 

Dział sprawozdawczy. 
Protok6ł 21 (111 sesji) posiedzenia Rady Miejskiej., (Doki) 

Kronika mieJska.' ' 
Obwieszczenia I ok6lnikl. 
Z tycia miast polskich., 
Ogłoszenia. 

Licytacje przymusowe. 
WydzIał Podatkowy 'Mag'strałum~ Ł'odzl ni'niej'szern pódaj~ do 

wiadomości, że W dniu g września, "925 .rQku;ml.:dzy 'gotlzlną9 rano 
a 4 popołudniu odbędą się licytacje przyrrl11sbwe ruchomości ... nijrej po-
danych osób za :niewpłacońe podatki:, ' , . 

, Alabart M., Zgierska 80, ubranie m'f;skie gr'anat~ Bryczkowslci. H.p' Cegi:ełł"oi8lla 52, 
biurko, lustro, maszyna do szycia, szafa,' otomana. Bitlawska F.i Cegielniana Q3, .~O sto
lików z płyt. marmur. Bande ,M., Al. 1 Maja 8-, :; szafy, ugar; 'łe3anka, serweta., .. mwywalka, 
szafa. Bałkowicz M., ·Wólczunska 7, maszyna' do 's'zycia,\ lustł'~ bieliźniarka, szaflt. Bres
lauer M., Gdańska 31, 2 szały, tremo, kredens, pomQcł'\~k, maszyna, -do , szycia .• Borowiec
ki W., Brzezińska 10, kredens, otomana. Bajzel' 'H.,' Narutowicza 29, otomana, kredens, 
bibljoteka, stół, 6 krzeseł, 2 pary butów.1Benkel D., Południowa 16, tremo, 2 s.lifY;' st6ł, 
6 krz'eseł, żyrandol, kanapa. ,B'oczkowski Ko,' Aleksandrowska,3ó, .. stół. Bugajewsn .1..., Ce
gielniana 9, tremo. Barski J., Pańska 77, ma-sz'ynCl do "1>isanja.:,Czaj.ew~ki T.; Al. ,~Iiusz
ki 41, pianino, tremo.:Chojnacki Władysław, Mł-yna-rslm 22,· stół, 2,; Jtra;obrazy. ,~branic
ki J., Piotrkowska 42, kredens, otomana, tremo, samo.'War, zegar" pQJnocniłc, szafa, "leżan
ka, toaleta. Działowski H., N. Cegielniana 6, biurko. biblioteka, 2 szafy, zegar' ścienny. 
Działowski H., Zawadzka 24, kredens,' pomocnik. tremo, st6ł, 6 krzeł. Dawny J., ,Al. '1 Ma
ja ,maszyna do szycia, szafa. Epsztajn M., Piotrkowska 33, kredenS'. FeroM ,E., Szo
sa Konstantynowska 18, 2 szafy nowe. Futerko D., Wólczańska 15, obrus, 2 kołdry, leżan .. 
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ka,,3 kneda, fotel. Fajerman H., Główna 58, 10 garniturów męskich. Fuks S., Pańska 18, 
as_fa, Itolik, maszyna do szycia, kredens, otoma,na. fajgenbaum Z., Kiełbacha 13, szafa, 
66r •• k J., Nowelca 11, szafa. aliazczyńsk~ Stefan, Engla 10, stół. Goldberg N" Konstan
t,nowsb 51, szafa, otomana. Galewski D., Kilińskiego 63, 2 snfy, bibljoteka, zegar, oto
°mana; tremo. Golcer a., Narutowicza 21, otomana, 2 stoliki, szafa, 2 kapy, 6 krzeseł, 3 
JUy stor6w, I garnitury męskie. Goldrina H. M., Piotrkowska 38, 25 szt. towaru półwełn. 
aolel Markus, SZkolna 16, kredens, otomana, zegar. Gostyński J., Piotrkowska 16, pianino, 
Qo14bel'l A., Ogroiow. 1, kredens, tremo, maszyna do szycia, Grynsztajn 1., Al. Kościusz
ki 10, J biurka, kan.apa, sekretarka, piecyk. Glasman M., Zawadzka 30, kredens, pomocnik, 
tłełllÓ. Oastfreund J., Zawadzka 16a, 3 szafy, umywalka, tremo, kredens, wieszak. Halpern 
8. N., Piotrkowska 4, kasa ogniotrwała. Hartwild A., Borysza 19, szafa, Hensz A., Gdań
łka 140, kreden •. Hercberg Z.,:Kielma 13, szafa. Henigsberg A., Al. 1 Maja 37, pianino, 
kreił_nt, pomochik, stół, 6 krzeseł, obrus, tremo, kredens, 6 krzeseł, fotel, stół, gardero
ba s lustrem, toaleta, rower, biurko, szafa, kozetka, kredens, 2 kieliszki srebrne. Hochen
be ... SI., Al. 2 Mala 25, 2 lichtarze mosi~żne, 2 lichtarze niklowe, etażerka, zegar. 
Hirssberg J., Szko na 4, kredens, toaleta. Haber H., Konstantynowska 69, garderoba, oto
mana, stół, 6 krzeseł, zegar. Jung R., Aleksandrowska 163 szafa. Kinst Kajzer, Kmńskie
;0 ", tremo. Krajewska Anna, Przejazd 17, zegar. Kaczmarek W., Brzeska 9 szafa. Ko
loWski Ch., Zawadzka 4. kredens, otomana. Klarman J., 6-go Sierpnia 30, pianino, toale
ta, otomana, kredens, st6ł, 12 krzeseł. Koncewski A, Piotrkowska 62, 2 szafy, kredens. 
Koto.aclk A., Pańska a, bufet sklepowy. Kańczuk M. A., Zawadzka 31, kredens, pomoc
nlk~o tremo, biurko, 10 krzeseł, garderoba, toaleta. Lechelt R., Aleksandrowska 102, kapa. 
Luhochińskl J., Wolborska 38, kredens, kanapa, 6 krzeseł, st6ł. Lajzerowicz H., Wschod
nla f; a serwisów na umywalki. Lichowski J., Franszkańska 68, otomana, szafa. Lis G. E., 
Kili6.lde.o 50, garderoba, kredens. Lenga E., Konstantynowska 42, otomana, lustro, kre
ans,. se,ar, atolik. Lubicki G., Zgieraka 49, otomana, garderoba, Lipman L., Kościelna~, 
I naty. Lukln R., Pańska 31, urz~dzenie sklepu, 30 butelek soku. Moszkowicz 1., Dolna 3, 
I ssały. Matusiak A., Nowosikawska 13, szafa. Mickiewicz St. Nowopolska 1" zegar. Nie
'.I,ki F., Skwerowa 1, t biurka, otomana, szafa, kredens, ze~ar. Neuhaus M., Szkolna 26, 
..... Napiera' W .. Dworska 30, szafa, tremo. Pietrykowski R., Piotrkowska 26, 60 szt. to
waru. Brywln T., Narutowicza 39, pianino. Przedecki Ch. M., Al. 1 Maja 12 szafa. Rajter 
f., Aleksandrowska 47, kanapa, stół, zegar i 2 szafy. Rajngold, Piotrkowska 88, tremo, 
bj~rk~. Ruhinek H. W., Narutowicza 29, 2 płaszcze damskie, zegar, maszyna do szyci", 
naf •• Rytersld J., N. Cegielniana 22, szafa, bielitniarka, 2 kapy, zegar. Rajchman M., Po
łudniowa u, tremo, kredens, umywalka, 2 szafki, 2 fotele, 2 stoły, kanapa, 6 krzeseł, oto
mana, 6 kraesel. maszyna do szycia. Rajs B., Zgier ska 28, 200 tuz. talerzy, 100ltuz. sala
ter.le. Rak c.'-o Brzezińska 98, garderoba, kredens, tremo. Sp. Akc. "Polski Lloyd" Kiliń
,kleto 45, maslyn" do pisania. Szmulowicz Sz., Kilińskiego 57, kredens, zegar. Salomo
nowicl St., P-9łudniowa 20, otomana, kredens, lustro, samowar, zegar, szafka. Sopliński 
W., 'Pa6,ka 3, szafa, st6ł, otomana, kosz do kwiatów. Sp ira S., Narutowicza 56, pianino. 
Supiro Ch., Południowa 58, tremo, szafa, stół, 6 krzeseł, lustro, 1 para sztorów, szafa, 
pran cło kopiowania, t łyrandole. Szejnrok A. M .• Wschodnia 65, pianino, kredens, zegar, 
10 krleseł, t fotele, 2 dywany, tremo, kasa ogniotrwała, 2 biurka. Szymański A., Gdań
aka U, 5 par but6w, ! szafy. Tasiemka J., Narutowicza 21, palto damskie, 2 kapy. Woł
ko.ica L. B., Narutowicza 36, snfa, stół. Wioślak M., Brzezińska 128, 2 szafy, komoda, 
kontuar. Wajnsztajn P., Kiełbacha 14, otomana. Zacharjasz A., Drewnowska 26, 2 szafy. 
Ziam1»ińaki P., Narutowicza 24, szafa. Zylberszac H., Aleksandrowska 10, 2 szafy, stół. 

W dniu 10 wrzełn •• '125 r. ml,dzy g~dz. g-tą rano, a 5-tą po pOło 
Berlin A., Gdańska 72, pianino, zegar stoillCY. Benke J., Kilińskiego 229, kredens 

J .t.lik6w. Boma N. D., Puejazd 40, kredens, tremo, kanapa. Borensztajn M., Kilińskiego 
141, kreclens, lustro, st6ł, otomana, szafa. Beeck A., Podleśna 14, otomana, zegar, kre
•• n •• Canke T., Rzgowska 89, otomana, szafa. Ceglin K, Ceglina 4, otomana, lustro, biur
ko, kreden't .. af •• D~bowskl F., Piotrkowska 186, 5 zegark6w kieszonk., 4 zegarki. Dja
.. ant J., Kili6skie.o eo, szafa. Draie O., Przejazd 46, kredens. Dymant M., Pańska 67, 
otomana, .aafa, .tół, 4 krzesła, 2 szafy, kredens, lustro. Fajerman H., Główna 58, szafa z 
lustrem, k.napa, szalka, ze,ar, maszyna do szycia. frydman Sz., Kilińskiego 96, 1 worek 
m,1d pllennel, p6ł worka cukru, 5 kilo mydła. fiszer f. Piotrkowska 112, 10 szt. towaru. 
Fuk, M., Ib.owska 98, lIafa. Goldberg Z., Karola 3, zegar stojący, kredens, kanapa, stół, 
11 meseł, toaleta, szafa-garderoba. Gutman I., Ki1ińskiego 86, szafa, toaleta. Gerszt G., 
Gt'wna 41, lIafa, hielitniarka. Glik.berg M., Targowa 31, szafa, kredens kuch., szafa, je
.Ionka mę.ka. Goldammer O., Kilińskieao 74176 kasa ogniotrwała, urządzenie, meble biu
ro ... Golft D., Zamenhof. 6, pianino, kredens, pomocnik. Hening, D~browska 45, szafa. 
I •• u ..... o P., Rz,owska 15, r6łny towar w sklepie spożywczym. J6zefowiaz K., Sienkie
wicz. at I lI.fy~ bie1i~niarka, maszyna do ssycia, lustro. Katmierczak M., Śl~ska 110, 
larow.. Krayło.ski f., Napl6rkowskieao 7, szafa, biurko, 3 krzesła pluszowe. Kiełkiewicz 
A'f R ••••••• ". kanapa, palto damskie. Kolczycka E., Piotrkowska 301, pianino. KopIo .. 
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wicz J., Kilińskiego 134, 2 lustra. Kichler O., Przejazd 35, QtQmana" tremo." ,Jllas.z.)'na do 
szzcja. Kupiński F., Kilińskiegol04, szafa stara. otomana,sMł, 6 krie.~'eł, '2stoIiki L biur· 
ko, zegar ścienny. Kronsylber S., Nawrot 8" szafa, leżanka, biurko. KinąJ. W61cz.8Rslta 156 
kredens. ł<aftal L., Moniuszki 3, maszyna do pisania, biurko. Kutner fi:, Andrz'eja .24, ma· 
szyna do pisania, 2 fotele, stolik, 2 biurka, szafa do książek. Krigsztajn A.~ PO'dr.z,eczna 29 
garderoba. Lewa M., Śląska 54, szafa, kredens. Licht L., Rzg~:)w~ka 97, kr:~dens 'z lustrem. 
Lasman E., Rzgowska 7, waga" angielska, 2 bufety, 2 wagi stolowe, ,2, ~opory,'2 'pieńki. 
Kindenfeld B., Karol" 11{13 kasa ogniotrwała. Lindenfeld L. Karola 11113, 'm8~zyria do pi
sania. Lentz Z., Andrzeja 32, kredens, otomana, zegar. Lasman S., 'Piotr.kowska 84., kre· 
dens, pomocnik, otomana. Laparty S., Przejazd 14, 20 par bucików. Łat;l\ecki M:.J . ,łblow .. 
ska 18, szafa, komoda. Man W., N. Zarzewska lO, otomana, szafa, lustr,o, ątół.,. 'Moszko· 
wicz M., Rzgowska 77, maszyna do szycia. Morawiecki W., Sienkiewicza 48tremQ" ,2 fote· 
le, stół, kanapa. Nirensztajn J., Piotrkowska 123, pianin~. Piesiak' S.' N. ZaJ:'zew~ka 29, 
2 szafy. Pinczewski Ch., Zielona 34, szafa, kredens kuch., Pfeffer H~;" Pio~rko.ws.ka 147, 
6 obrazów olejnych, kredens, stół, 5 krzeseł, 2 fotele, 1 fotel du~y,' dywa;ob.rus; ,kr,eden., 
pómocnik, patefon, 2 płyty. Ranke L. i F., Dąbrowska 21 ~ 10 warsztatów tkacltich. Szwirsz 
M., Pańska 103, stół, 3 k:zesła, krede~~. Szało~ski A., Rzgowsk~ 108, szafa,' n)as.z)'na do 
szycia, 4 krzesła. Sobczynska H., NaplOrkowsklego 9, 100.000g~lz, 12, paczek: m,chorki, 
10 paczek tytoniu, 10 paczek papierosów, urządzenie sklepowe: Sżyndler A., ~ci.lqwna 11, 
otomana, tremo. Stawowy M., Główna 36, 20 par pantofli damskich.Szwankowski' r., Na. 
wrot 82, kredens, pomocnik, zegar stojący, szafka, toaleta, szafa, 3 fotel~, .10 krzeseł, 
dywan i stół. Szajbe I. M., Składowa 11, garderoba z lu~trem.Smaj.zyński, ,Miłob~dzki i 
Malewski, Nowosenatorska 7, 3 szafy, (kasy ogniotrwałe), 4biur.ka., Sic'z\1p,ak St.~ 6 Sier· 
pnia 30, zegar ścienny, 2 kołdry, komoda, kredens, 2 lichtarze. Tenen~a~m J.~ Ąl. Koś· 
ciuszki 29, pianino, szafa do książek, kanapa, kredens, 2 fotele, dywan, ,kr'edens, pomoc· 
nik, zegar, dywan. Tusik H., Piotrkowska 275 dwa kredensy, 2 szafy dQ rzec~y, .s:ufa do 
książek. stół, 10 krzeseł, kasa żelazna, lodownik, szafa mała z lustre.m, ~ stollkf ,nocne, 
umywalka, 2 kapy zielone, 2 kapy czerwone, zegar ścienny, lampa, 2 krz.esla i sl~ł. Wajs. 
man A., Piotrkowska 56, 40 szt. szewiotu po 35 mt., Walsztajn M." Rokicińska'lB,,~J,'edens, 
szafa, stół. Wert Wł., Wójtowska 15, szafa i zegar. ,Wojdy~ławski A., J., 'PiotrkawsJsa 123, 
kredens, otomana, zegar, tremo, samowar, otomana, zegar stoj." bibJja.tt;ka. W~lf.no J., 
Głów.la 20, perfumerja \ kosmetyka. Zygadlewicz R., Rzgow.ska 74" forte~ia.I), lO krzeset 
Rajchstein M., Przejazd 36, 2 biurka, kasa ogniotrwała. ' 

Obwleszcz'enie.' 
Magistrat m. Łodzi niniejszem podaje do wiadomości, że Rada 'MłC!jska< m'. Ło

dzi na posiedzeniu w dniu 30.VL1025 postanowiła §§ 3 i 4' p. a statutu o pof>brże ner rzecz 
m. Łodzi podatku od towarów przywożonych drogami' żelaznemi, uchwalonego ,w' dniu 
18.lX.1924 i zatwierdzonego reskryptem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych·L.Sm. 'M50124 
z dnia 8.IX.1924, nadać następujące brzmienie po myśli art. 26 ustawy z dnia ·'29.'łV.1925 o 
rozbudowie miast (D. U. R. P. Nr. 51, poz. 346): 

§ 3. 

Wolne od podatku miejskiego są: 
a) tow3ry, podlegające państwowym podatkom od spożycia,' zużycia, wZII.· poduk. 

cji, oraz stanowiące monopol państwowy, 
b) ładunki, stanowiące własność Państwa lub samorządu t~rytorjalnego" ... 
c) artykuły, przeznaczone do odbudowy zabudowań mieszkalnych rgo'spodarczych, 

zniszczonych wojną, , 
d) ładunki, przewożone przez stację kolejową transitQ, prze·yłki. haga*owe i 

pocztowe. or~z te ładunki inst.ytucyj dobroczynnych i .naukowych, któr.e ~z.ysk~lj" .ąp.ecjal. 
ne zwolmeme ze strony Magistratu, 

. ~) podstawowe materjały. bud?wlane, wymienio'n~ w, art.': .26 ,.,u~ta.wy 2: dnia 
29 kWle{ma 1925 roku o rozbudOWie miast (Dz. U. Rz. P. ,Nr. 5', po~ .. 346), miAJ\Qwicie: 
drzewo, cegła, dachówka, wapno, cement, żwir, piasek, żelazo, 'kamień i . szkło'. 

§ 4 p. a. ' 

Podatek od ładunków towarowych pobierany będzie w' następująceł ;,wvSO'lcości. 
a) dla ładunków zawierających: 

1. drzewo celulozowe i osikowe. 
2. drzeIwo opałowe, 
3. jaja 
4. minerały surowe i zgruba obrobione, 
5. karpina, 
6. kasza krajowa i otręby, 
7. kości surowe, 
8. kwas siarkowy i solny i sól glauberska, 
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9: masa drzewna, celuloza i odpadki korkowe, 
10. masa kamienna, 
11, melasa, 
12. mleko i j4go przetwory (nabiał), 
13. nawozy sztuczne i naturalne oraz fosforyty, 
14. odpadki skór i obrzynki do 4 cm. szerokości, 
15, papa dachow4, , 
16, pasza, trawa, siano, smoła, plewy, 
11~ alin., 
la. rudy, żużle, szlaka, wypałki pirytowe, 
19. smoła węglowa surowa i preparowana oraz gudron, 
20. szkło tłuczone, 
21. szmelc, 
22. szmatyl 
23. zboże w ziarnie, mąka zboźowa, chleb i suchary z chleba, 

Nr. 36. 

24: ziemniaki świeże, jarz i ny, warzywa, curaki cukrowe oraz wytłoki buraczane, 
25. zwierzęta domowe żywe, 

, 26. stal surowa (surówka), blacha do krycia dachów oraz od drobnych przesyłek o 
, wadze do 20 klg., 

podatek wynosi kwotę, stanowiącą połowę opłaty kolejowej za przewóz tych ładunków, 
, wzgl. przesyłek na odległość 5 kilometrów. 

Łódż, dnia 31 sierpnia 1925 r. 
MAGISTRAT m. ŁODZI 

Wice-Prezydent: (-) W. Wojew6dzki. 
Prz,ewodniczący Wydziału Podatkowego (-) Kulamowicz. 

Obwieszczenie. 
Magistrat m. Łodzi na zasadzie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 20 lipca 

1925 roku (Dz. U. R. P. Nr. 75 poz. 532) wzywa wszystkich posiadaczy obligacji, emitowa
nych kiedykolwiek przez Miasto Łódź, jako też wszystkich posiadaczy świadectw tymcza
sowych o charakterze obligacyjnym, wydanych w latach 1915 - 1917, o ile ci posiadacze 
%ech~ skortystat z majllcej być przeprowadzonej w roku bieżącym konwersji tycbże, żeby. 

1) w terminie najdalej do dnia 1 października 1925 roku zgłosili do Wydziału Finan
sowo-Obrachunkowego tegoż Magistratu (Łódź. Plac Wolności 14) deklaracje, w 
których ,winni podać szczegółowo datę emisji, numer i sumę nominalną każdej obli· 
gacji, względnie świadectwa tymczasowego, znajdujących się w ich posiadaniu, albo 
tez znajdujących się w cudzem i czy jem mianowicie faktycznem posiadaniu, a sta
nowh,cym ich, deklarantów własność i na jakiej prawnej podstawie; 

2) żeby w tejźe deklaracji podali dokładnie: swoje obywatelstwo, imię i nazwisko craz 
adres l przytoczyli, kto był właścicielem zgłaszanych przez nich obligacji, względ
nie świadectw tymczasowych w dniu 21 maja 1924 r. ze wskazaniem obywatelstw.l 
tej osoby, a prócz tego, żeby złożyli przy deklaracji dowody, uwiarogodniające ich 
prawo własności i obywatelstwa; 

3) i wreszcie, żeby wymienili w deklaracji, od jakiego czasu należą się im procenty 
od świadectw tymczasowych, oraz od jakiego momentu nieopłaconemi zostały ku
pony od każdej obligacji.-

Zaznacza się, ie w myśl powyższego rozporządzenia zagranicznym posiadaczom 
oIiUa_tj., o jakich wyżej mowa, przysługuje prawo złożenia odno~nych deklaracji w kon
sulatach polskich zagranic~, które ze swej strony powiadomią o tern Magistrat. 

O ileby komu brakowało jakowychś dowodów - Magistrat może mu przedłużyć 
tel'mln uzupełnienia dowodów aż do terminu uskutecznienia konwersji, o którym każdy ze 
zgłl\Sll\jących się w swoim czasie powiadomiony zostanie. 

W razie, jeśli obywatelstwo właściciela i prawo własności obligacji albo świa
dectw tymczasowych w dniu 21 maja 1924 r. nie zostanie w sposób dostateczny uwiaro
godnione, - obligacje i świadectwa tymczasowe o charakterze obligacyjnym, wypuszczon~ 
przez Miasto Łód:t w markach niemieckich, będą przy konwersji traktowane, jako włas
naU' obywateli niemieckich, a świadectwa tymczasowe opiewające na ruble, będą uważa 
ne, jako własność obywateli rosyjskich. 

Je~li obligacje uległy zaginięciu, - winny być przedłożone zdświadczenia o 
przeprowadzonem postępowaniu amortyzacyjnem, względnie o postępowaniu zabezpie
czaj~cem. 

Uprzedza się, że obligacje, względnie świadectwa tymczasowe o charakterze ob
ł,acyjnym Gminy Miejskiej Łódź, o ile nie zostaną zgłoszone w przepisanym terminie, w 
myśl § 18 powo1:anego rozporządzenia Ministra Skarbu, nie będą dopuszczone do konwersji. 

Łódź, dnia 19 sierpnia 1925 roku. 
W. Prezydent m. Łodzi 

(-) W. Groszkowski. 

ftedaktor: Bolesław Dudzlflskl. Wydawnictwo Zarządu m. Łodzi 


	str001
	str002
	str003
	str004
	str005
	str006
	str007
	str008
	str009
	str010
	str011
	str012
	str013
	str014
	str015
	str016

