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Miasta

Łodz i.

OSif}GNIJJ:CIA I CELE W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO
M. LODZI
Potrzeby Łodzi w dziedzinie zdrowia publicznego były zawsze
bardzo znaczne. W okresie przed pierwszą okupacją niemiecką do
1914 roku, wykonywanie tych potrzeb było raczej w rękach prywatnych , dobroczynności publicznej, niż w zakresie działania samorządu.
To długotrwałe zaniedbanie starał się naprawić w następnych latach
polski sam~rząd. Do 1939 roku , właśnie ze względu na strukturę
· społeczną naszego
miasta, zdrowotność publiczna pochłaniała do
20% budźetu sa m orządu łódzkiego.
Czas brunatnej okupacj i uprzywilejował Nie;11ców, otaczając
zdrowie „polskich niewolników" tylko taką opieką, aby moźna ostatnie ich siły wykorzystać do gospodarki wojennej okupanta.
Gdy więc okupant, prawie źe w popłochu opuszczał nasze miasto, przed ludźmi odbudow yw ującymi łódzki samorząd stanęło nielada zadanie. Trzeba było przejąć i zabezpieczyć wszelkie urządzenia
szpitalne oraz gabinety lekarskie Niemców, u których wiele dobra
społecznego znajdowało się. Brak fachowego personelu administracyjnego polskiego uniemoźliwił w wysokim stopniu zrealizowanie
podjętych zamierzeń, to też organizujący się Wydział ·.· Zdrowia Pu. blicznego, z konieczności we własnym zakresie angażował sobie nowy personel, bowiem niewielka ilość przedwojennych pracowników
zgłosiła się do pracy. Ponieważ posiadanie szpitali ma olbrzymie znaczenie tak w dziedzinie lecznictwa, jak i też w akcji zapobiegawczej,
zwrócono przede wszystkim swą uwagę na zabezpieczenie szpitali,
jak i instytucyj Wydziału Zdrowia, bowiem urządzenia ich były rozgrabione przez ludność. Tak szpitale, jak i instytucje Wydziału Zdrowi?. były rozrzucone po całym mieście, to też zabezpieczenie nie było
rzeczą ani łatwą, ani teź i wszędzie możliwą.
Mimo tych trudności w miesiącu styczniu 1945 r. pięć szpitali
uchv0nior10 od zniszczenia i kradzieźy, a mianowicie przy ul. Łom
żyńskiej , skórny przy ul. Tramwajowej, społeczny im. Sw. Rodziny,
szpital im . św. Jana oraz szpital psychiatryczny w Kochanówce. Na.stępnie przejęto, dotkliwie przez ludność obrabowane szpitale: im.
'św. Antoniego, im. św. Teresy, szpital dla dzieci im. Anny-Marii oraz
' · szpital w Radogoszczu. W m iesiącu lutym przejęto dalsze dwa szpitale: położniczo-ginekologiczny przy ul. Szterlinga i tzw. O. O. Bonifratrów na Chojnach. Uchronienie szpitali a następnie doprowa-
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Wydziapracownikom
miasto
zawdzięcza
użytkowania
do
dzenie ich
łu Zdrowia, ich pracy i staraniom. W miesiącu czerwcu uruchomiono
Sanatorium dla dzieci w Łagiewnikach. Tak więc w pierwszych
miesiącach odzyskanej niepodległości , dzięki nieustannemu wysiłko
wi, dużej uwadze i zapobiegliwości władz sa morządowych, miasto
przygotowało i dysponuje w dziedzinie szpitalnictwa 12-ma gmachami, dobrze wyposażonymi w aparaty i narzędzia lecznicze .•Tak konieczne one były dla ludności 1p.iasta niechaj zobrazuje poniższe zestawienie (na dzień 19. 1. 1945 r. zastano w leczeniu szpitalnym 369
chorych): .
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w leczeniu

było

Łodzi

dni szpitalnych

6008
693
17382
1386
28500
2188
33401
2393
kwiecień
3765.8
2779
maj
43829
3287
czerwiec '
Na olbrzymie trudności napotyka 'praca w dziedzinie szpitalnictwa jeśli chodzi ci leki, których brak grozi niejednokrotn ie utrat ą
-życia. Aby niedopu~cić do tego, miasto zdecydowało się ua zakup
najniezbędniejszych leków w wolnym handlu, których to środków
w drodze przydziału uzyskać nie może. Ważnym zasługującym na
uwagę zagadrneniem je~:1 sprawa niedostateczne go wyżywienia chorycłi. Były okresy nieraz wprost tragiczne, które należało przeżywać ,
· szukając i wyczerpując wszelkie możliwości poprawy tego stanu
Niemniej . ważnyip. zagadnieniem to brak bielizny szpirzeczy.
o nią do władz nie daje dziś odpowiednich wyKołatanie
.
talnej
ników, co przy zużywaniu materiałów na dekoracje .w związ;ku
z uroczystościami państwowymi i innymi, wydać się może niewłaś~
ci wym.
Leczenie Roentgenem.. W miesiącu lutym uruchomiono w gnia- ·
chu Wydzi~łu Zdrowia Publicznego gabinet roentgenowsk i do leczenia rozpoznawcze go, który w · miesiącu tym wykonał
55 zabiegów
650
w marcu
"
557
w kwietniu
"
610
w maju
„" Gabinet RoE>ntgen.
161
w Radogoszczu
149 prześwietleń
537 zabiegów
w czerwcu·
"
·„
250
„
"
213 prześwietleń
styczef1
· luty
marzec

,1
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' W miesiącu marcu uruchomiono Przychodnie Miejskie, które
pomocy
w marcu
115 chorym
1254
w kwietniu
"
1422
w maju
I
"
4909
w czerwcu
"
-------~Iiejskie Pogotowie Ratunkowe uruchomione zostało w ostatnich dniach stycznia i w miesiącu tym
udzieliło pon.ocy 4 osobom dokonało przewozu 8 chorych
„
„
138
„
134
„
„
. '\\T lutym
/
„
„
146 "
239 - „
„
w marcu
„
„
134 "
„
217
„
„
\V kwietniu
„
141 "
„
„
324
„
w m~ju
„
„
238 "
„
366
„
w czerwcu
"
7
. , \ W ~iesiącu lutym ·uruchomiony został Instytut Patologiczny
który współpracując ze wszystkimi szpitalami miejskimi i Sądem
Okręgowy m, okazuje im dużą pomoc zwłaszcza w diagnostyce mi·
]{roskopowej.

.udzieliły bezpłatnie

lutym Instytut dokonał:
10 sekcyj zwłok • .., ~~ ,,,„„
· 7 badań mikroskopowy ch
„
w marcu
12
.w kwietniu
"
"
" " 16
"
15
w maju
"
"
" " 129
"
25
w czerwcu
"
"
" " 92
"
21
czynności
swe
rozpoczął
i
się
zorganizował
Sanitarny
Oddział
w dniu 4 lutego rb.
,_ Opierając się na swej przedwojenne j działalności Oddział zorganizował następujące instytucje:
Dozory Sanitarne
Dozór Sanitarno-Tec hniczny
Sekcję do Walki z Gruźlicą
Miejską Pracownię Badań Klinicznych ·
Miejski Zakład Odkażający
.W

miesiącu

Zakłady Kąpielowe
Miejską Odświerzbiarnię

·Ambulato:rium Dentystyczne
Sekcję Opieki rrad Matką i Dzieckiem
Sekcję Higieny Szkolnej
Urząd Sanitarno-Oby czajowy
~I

Przychodnię Przeciwjagliczą.

Sekcja Walki z Gruźlicą. Sekcja Walki z Gruźlicą zorganiz'o. wana została w miesiącu lutym 1945 r . W tymże miesią~u uruchomiła) poradnie, czwarta _ uruchomiona została w marcu rb. Poradnie
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wprowadziły pomoc
specjalistyczną lekarzy pediatrów, chirurgów
skórnych, laryngologów i nawiązały kontakt z Ińspektoratem Szkolnym w celach poddania badaniu dzieci i personelu szkolnego.
Dla skoordynowania prac, związanych z walką z gruźlicą sekcja przejęła od Oddziału Szpitalnictwa kierowanie chorych na gr~
lic~ do szpitali.
Przejęcie tych czynności umożliwia Sekcji stałą ··
kontrolę nad doborem chorych na gruźlicę, nadających się do leczenia szpitalnego.
Wyniki Akcji Sekcji obrazuje poniższe zestawienie:

ma- kwie
czer- ogóluty l'zec <'ie6 maj wiec łem
zbadano nowozapisanych
powtórnie

"

ogółem

"
dokouano
prób tuberkulinowych
prześw. roentgenowskich
"
zdjęć roentgenowskich
" plwociny
zbadano
dokonano badań krwi
zabiegów odmy sztucznej
"
wywiadów
"
badań klinicznych
"
zakwalifikowano
do leczenia szpit.
skierowano do szpitala
skierowano do leczenia sa:natoryjn.
zakwalifikowano do prewentorium
skierowano do leczenia ambulator.
wykry~o gruźlicę otwartą z Kocha+

,„

"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
czynną
zamkniętą
gruczołów
kości

163
77

240
230
61
174
8
11
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914

771 1021 1780 4649
22
41 130 270
914 793 1062 1910 4919
8
34
33
75 150
1162 1384 1286 2217 6279
32· 32
375 316 239 552 1543
719 575 1110 2570
76 121 121 203 529
96 160 170 217 654
538 629 592 1321 3080
107 107
29
14
16
72 131
98
38 ' 60
54
54
756 573 957 2286
84
93
59 111 347
127 137 135, 160 559
143 259 143 305 850
100 100
10
10
5
5

skóry
Miejska Pracownia Badań Klinicżnych zorganizowana została
w końcu stycznia rb. i mimo braku niektórych aparatów i odczynników przeprowadza badania. N askutek powrotu do Łodzi wielkiej
liczbv mieszkańców z obozów koncentracyjnych oraz z robót z Rzeszy ;}apływ chory-eh do pracowni jest wielki.
· Ambulatorium Dentystyczne zorganizowane zostało w dniu 20
lutego rb„ a uruchomione _w -marcu rb. Ambulatorium udziela pornocy bezpłatnej w pierwszym rzędzie młodzieży szkolnej, ubogim
kierowanym przez Wydział Opieki Społecznej oraz częściowo pra. co\\'nikom miejskim. W miesiącu czerwcu uruchomiony został apa-

Dziennik

Zarządu

Miejskiego w

Łodzi

7

rat roentgenowski do zdjęć i prześwietleń. Czynne stale są 2 fotele
dentystyczne, wobec zwiększającej się frekwencji przystąpiono do •
uruchomienia trzeciego.
· · ·
Sekcją Opieki nad Matką i Dzieckiem. Przerwana na skutek
działań wojennych działalność
Towarzystwa Opieki nad Matką
i · Dzieckiem „Kropla Mleka" podjęta została przez Wydzjał w mie~iącll: lut_Ym rb. przez. powołaną d~ .życia Sekcję Opieki nad Matką
.l Dz1eck1em. Zorgamzowano w roznych punktach miasta 9 stacyj
oraz Centralną Kuchnię Mleczną.
·
Do czynności Sekcji należy:
· 1) Rozdawnictwo mleka i mieszanek dla niemowląt
2) Prowadzenie poradni dla dzieci
3) Prowadzenie poradni dla kobiet ciężarnych.
Sekcja Higien~' Szkolnej zorganizowana została w dniu 9 kwietnia rb. i działaln~ścią swoją obejmuje 'dzieci w wieku przedszkolny;n i szk?lny.m. Opieką swą Sekcja otacza 90 szkół i 12 przedszkoli,
ktore .ob~Jm~1Ją ponad 50 tysięcy młodzieży szkolnej. Wychodząc .
z załoz~ma, ze praca w szkołach jest inna niż w przedszkolach, wyodrębmono przedszkola i utworzono dla nich specjalną dzielnicę.
Ogółem uruchomionych zostało 15 dzielnic szkolnych i 1 dzielnica
przedszkola. Przeciętnie na jednego_ lekarza i higienistkę przypada
około 3 tys. dzieci, rozmieszczonych w pięciu lub sześciu szkołach.
.
Prace nad prześwietlan!em płuc młodzieży są w toku. Zapoczątko\rano również leczenie dentystyczne dzieci w Miejskim Ambulatorium. Dzieci, chore na choroby zakaźne, są otoczone specjalną opieką i odwiedzane przez higienistki szkolne w celu zbadania
warunków na miejscu. Dokonano szczepień przeciwko durowi brzusznemu i szczepień przeciwospowych. Czynności te przeprowadzone były przez lekarzy i higienistki szkolne. Zakwalifikowano na
kolonie i półkolonie dziatwę, której stan zdrowia opieki tej wymagał.

--: ·Oddział Weterynaryjny zorganizowany' został w miesiącu stycz.mu. W· ~ierwszym rzędzie skompletowano personel rzeźni, uporząd
~o~ano i dokonano napraw w -rzeźni, uszkodzonych skutkiem dzia:ran wojennych. Rozpoczęto zwalczanie świerzbu koni szerzącego się
na terenie miasta i rejestrację sztuk przez niego dotkniętych.
, W miesiącu marcu uruchomiono Stację Kontroli mięsa przywozowego.
,

~ie wyczerpałem całego materiału,

obrazującego

działalność

Wyd,ziału Zdrowia w okresie sześciu miesięcy, bowiem artykuł ten
rozrosłby się do dużego sprawozdania Cffrowego.
Podkreślić jednak mogę, że praca samorządu idzie w kierunku całkowitego wyzyskania wszelkich środków możliwości w kieru~k~podniesięnia stanu zdrowotnego miasta i jego , ludności.
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. prżedsiębiorstwa, które bezpośrednio lub pośrednio związane są z wykonywaniem zadań samorządu, czy to na polu budownictwa miejrskiego,' czy aprowizacji ludności lub temu podobne.
Inż.

JULIAN BRZOZOWSKI
.N aczelniilk

Wydziału Przedsiębiorstw
Zarządu

Miejskiego w

Miejsklich
Łodzi

\

PRZEDSI~BIORSTWA UżYTECZNOśCI

PUBLICZNEJ I ICH ZNACZENIE DLA MIASTA.
należy organizacja życia publicznego na
samorządu
zadań
Do
1
h~rerJie miasta i tworzenie warunków, ułatwiających i zabezpieczają
;r.ych zaspakajanie potrzeb ludności.
Część tych zadań samorząd spełnia przy pomocy urządzei1
zwanych, zależnie od cbarakteru zadań, jakie spełniają oraz ich rentowności _ zakładami względnie przedsiębiorstwami.
/
. Zakładami nazywają się takie urządzenia, które mają za zadanie zaspakajanie potrzeb ludności, przede wszystkim najbiedniejsze.i ,
w zakresie zdrowotności, opieki, wychowania, oświaty itp. i muszą
być prowadzone przez samorząd bez względu czy są rentowne- wzglę
dnie nawet samowystarczalne czy nie, do nich należą: żłobki, domy
wychowawcze, domy starców, przychodn'ie, lecznice, szpitale, sanatoria, apteki i in~e.
I. Przedsiębiorstwami zwą się urządzenia , które muszą być przynajmniej samowystarczalne a winny nawet, zależnie od warunków,
przynosić mniejsze lub większe zyski. Przedsiębiorstwa miejskie dzielą się na: I _ przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i II - przedsiębiorstwa handlowe.
'
Przedsiębiorstwa uży teczności pubiicznej są takie, które zaspnkajają potrzeby najszerszych warstw ludności względnie spełniają ważne dla ludności zadania. Ze względu na duże koszty budowy i kon;eczność zabezpieczenia rentowności, przedsiębiorstwa te korzystajq
przeważnie z prawa wyłączności, w wielu wypadkach oparte są na
przymusie korzystania z ich usług.
Do przedsiębiorstw użyteczności publicznej należą:
1) energetyczne: elektrownie, gazownie,
2) komunikacyjne: tramwaje miejskie i podmiejskie •(koleje doja-1
zdowe) autobusy, dworce autobusowe, lotniska itp.,
3) aprowizacyjne: rzeźnie , chłodnie, targowiska i hale targowe,
elewatory zbożowe, zlewnie mleka itp.
4) sanitarne: kanalizacja, wodociągi, oczyszczanie miasta.
II. Miejskie przedsiębiorstwa handlowe przeważnie są to takie

Przedsiębiorstwa 'te mają za zadanie bądź dostarczanie na potrzeby samorządu wzgl. na rynek potrzebnych materiałów i regulowanie w ten sposób ich podaży, bądź, regulowanie cen produkowanych artykułów i ochronę l_udności przed wyzyskiem, bądź wreszcie
"dla dostarczenia samorządowi środków dla prowadzenia nierentownych zakładów lub wykonywania innych zadań, ciążących na samorządzie. Przedsiębiorstwa te z prawa wyłączności nie korzystają. Warunkiem usprawiedliwiającym ich prowadzenie przez samorząd jest
_ich rentowność. Do tej kategorii przedsiębiorstw należą: betoniarnie,
cegielnie i klinkiernie, warsztaty mechaniczne, młyny, mleczarnie,
piekarnie itp.

Qeżeli chodzi o zakłady · miejskie, a więc urządzenia deficytowe,
w najlepszym razie samowystarczalne, to nigdy u nikogo nie budziło
ż~dnych wątpliwości, że winny one być prowadzone przez miasta nawet i w tym wypadku, gdy miasto nie posiadało samorządu, jak to
miało miejsce w miastach byłego Królestwa Kongresowego. Co ~.ię
tyczy przedsiębiorstw użyteczności publicznej, to te z nich, które dla
ich budowy wymagały wielkich kapitałów inwestycyjnych, a nie da.,.
wały widoków na osiągnięcie dużych zysków jak np. kanalizacja, wodociągi, pozostawiono miastom. Jeżeli zaś chodziło o przedsiębiorstwa,
które zaliczały się do bardzo rentownych, jak: elektrownia, gazown•a,
tramwaje, rzeźnia, to o te ubiegał się kapitał prywatny. Dlatego też
\.\' miastach b. Kongresówki, niepoSiadających do 1918 roku samorzą- d~, wszystkie większe przedsiębiorstwa zapewniające dużą rentowność, należały do spółek prywatnych i były eksploatowarie na podsta~ie udzielonych im przez miasta koncesjf] Nawet w Warszawie do
niedawna jeszcze (na parę lat przed wojną) elektrownia eksploatowana była przez spółkę prywatną z kapitałem zagranicznym. Konieczność
oddania tych przedsiębiorstw spółkom prywatnym motywowaną była
_tym, że kapitał prywatny pracuje sprawniej i rentowniej aniżeli miasta. Przeczy jednak temu fakt budowy i eksploatowania przez miasto
k~nalizacji i \)'Odociągów w Warszawie, które mimo że stanowią wielkie przedsiębiorstwo, wymagające przytym dużej wiedzy i sprawności
~echnicznej, kilkadziesiąt lat już pracują bardzo dobrze i wykonywuJą usługi po cenach nie wyższych jak tego rodzaju przedsiębiorstwa
zagraniczne. Kanalizacja i wodociągi w Warszawie były wzorem dla
Europy.
.

Pozbawienie miasta

przedsiębiorstw

rentownych

zmuszało

mia-

st~ .d o korzystania przy wykonywaniu swoich zadań tylko z wpły

wow podatkowych, a co zatym idzie do nakładania na
budżetów.
podatków w celu
dużych
. zrównoważenia
. .

~.........------~~-

mieszkańców

10

Dziennik

Z a rządu

Miejskiego w

Łodzi

Nr. 2.

Jeżeli sprawa wpływów z przedsiębiorstw użyteczności publicz-nej jest dla miasta ważną ze względów budżetowych, to nie :~st ona
jednak jedyną ani nawet najważniejszą.
Jak było powiedziane wyżej, przy pomocy przedsiębiorstw u ży· ·
teczności publicznej, samorządy spełniają część swoich zadań w stosunku do mieszkańców, z usług przedsiębiorstw użyteczności publicznej korzystają najszersze warstwy" ludności, dlatego też przedsiębior 
stwa te odgrywają wielką rolę i mają duży wpływ na rozwój miasta
i politykę gospodarczą Zarządu Miejskiego. Odpowiednio rozbudowane sieci tramwajów miejskich, należyty ruch pociągów , racjonalna
polityka taryfowa za przejazdy, umożliwiają rozwój miasta w poż ą
danym kierunku, zgodnie z planem urbanistyczny m miasta. Miasto
może się zabudowywać na dużej przestrzeni luźno stojącymi -domkam i, otoczonymi ogrodami, a niestłoczonymi wysokimi_ domami przy
wąskich _ ulicach, uniemożliwiających należyty dostęp świeżego powietrza. W tych warunkach stan zdrowotny. miasta może być znacznie lepszy. Ludność przeważnie biedna, pracująca , mająca zapew niony łatwy i niekosztowny dojazd z domu do miejsca -=-p racy mo że
mieszkać w warunkach higienicznych, zdala od miejsca pracy, co m a
bardzo ważne znaczenie jeżeli chodzi o przemysł szkodliwy dla zdrowia pracujących np. fabryki chemiczne, farbiarnie, garbarnie, fabryki
gumy itp. Temu samemu celowi służy należyta rozbudowa sieci elektrowni i gazowni. Dostarczenie prądu -i gazu i to po niskich cenach
umożliwi każdemu pracującemu spożycie zarówno z rana przed pracą jak i po powrocie z pracy ciepłej strawy, należyte ogrzanie i oświe
tlenie mieszkania itp.
Możliwość otrzymania taniej energii elektrycznej dla napędu
silników uprzystępni każdemu najbiedniejszemu nawet rzemieślni
kowi czy chałupnikowi racjonalne prowadzenie warsztatu, tak że bPz
nadmiernego wysiłku, bez konieczności pracy w ciągu 16 i więcP.j
godzin pracy na dobę, będzie on mógł dostatecznie zapracować n a
utrzymanie siebie i rodziny.
Dałej Zarząd Miejski będzie mógł przez właściwą rozbudowę
sieci tramwajowej, elektrowni i gazowni prowadzić odpowiednią f>Olitykę terenową, regulować ceny planów itp.
Wszystkie te zagadnienia są dla ').udności bardzo ważne i dlatego
samorząd prowadząc przedsiębiorstwa użyteczności publicznej we ~
własnym zakresie może a nawet musi je uwzględniać nawet z poświę
ceniem rentowności , narazie przynajmniej zadawalając się mniejszymi dochodami. Podczas gdy prywatny przedsiębiorca, mający na widoku tylko i jedynie możliwie największe oprocentowanie włożonego
w przedsiębiorstwo kapitału mniej będzie się liczył z potrzebami ludności. Np. przedsiębiorca prywatny eksploatujący tramwaje będzie
budował tylko te linie, które mu natychmiast pei wybudowaniu dadzą
należyte oprocentowanie _wyłofonego kapitału, tymczasem miasto
prowadząc tramwaje we własnym zaKresie, mając na widoku dobro
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wzgl. rozwój miast będzie budować i linie narazie nawet nie
rentowne, a Jctóre zaczną rentowność dopiero po pewnym czasie, gdy
wzrośnie zaludnienie w sferze wpływu tej nowej linii.
· Dlatego też i w interesię ludności leży, ażeby przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej prowadzone były przez samorządy. Zupeł
nie naturalnym jest więc, że po wojnie wszystkie miasta rzuciły hasło _y.miastowienia wszystkich przedsiębiorstw użyt~czności pµblicznej . .Zdawałoby się, że obecnie nic nie · stoi temu na przeszkodzie.
'Tymczasem nieoczekiwanie dla miast powstały nowe trudności.
Państwowe władze centralne zamierzają upaństwowić wszyst_:Ęie wielkie i śi:ednie zakłady energetyczne, a więc: elektrownię
i gazow11ie, a to w celu uzgodr{ienia pracy tych przedsiębiorstw
z ogólnopaństwowym planem energetycznym. Upaństwowieniu uległyby nie tylko zakłady energetyczne, znajdujące się w rękach pry~vatnych kąpitalistów, lecz i stanowiące własność samorządów, wybudowane i prowadzone przez samorządy. W tym celu tworzy się
zjednoczenie energetyczne, które miałoby za zadanie przejąć wyżej
wymienione - zakłady wytwórcze w celu ich eksploatacji. Gdyby ·powyższy projekt został zrealizowany to samorządy zostałyby pozbawione najwięcej rentownych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, oraz wpływu jakie tego rodzaju przedsiębiorstwa, jak widzie' 1iśmy wyżej, wywierają na politykę gospodarczą miasta.
Dlatego też cały szereg miast jak i Łódź wystąpiły w tej sprawie zarówno do Ministerstwa Administracji Publicznej o poparcie
jak i do Ministerstwa Przemysłu o pozostawienie zakładów ener·- getycznych: elektrowni i gazowni w rękach camorządów. Zresztą
i Minis\erstwo Administracji Publicznej stoi na stanowisku, że przed
siębiorstwa użyteczności publicznej winny być prowadzone przez samorządy , twierdząc: „przedsiębiorstwa miejskie winny być trwałą
.i mocną podstawą gospodarki finansowej miastą". Ażeby jednak ,,.
i ogólnopaństwowe plany były zawarowane; . samorządy muszą dać
najdalej idące gwarancje, że ściśle R_rzestrzegać będą zarządzeń
władz centralnych,
koniecznych ze względu na realizację ogólnopaństwowego planu .energetycznego
i tyczących odpowiednich
przedsiębiorstw, będących w posiadaniu poszczególnych samorządów.
Reasumując wyżej powiedziane widzimy, że przedsiębiorstw .1
użyteczności publicznej prowadzone przez samorządy winny:
po pierwsze _ __ uprzystępnić najszerszym warstwom ludności korzystanie z usług, dla których zostały one powołane
po cenach możliwie najniższych,
p o d r u g i e _ dostarczyć §amorządom środków potrzebnych d la
wykonywania zadań ustawowych, jak opieka S!"Ołeczna, zdrowie, wychowanie itp. w stosunku do
najwięcej potrzebującej ludności bez potrzeby uciekania się do nadmiernego opodatkowania mieszkań
ców.
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Widzimy więc, że prowadzenie przez samorządy przedsię
biorstw, w szczególności przedsiębiorstw użyteczności publicznej ' 'TI.a
olbrzymie znaczenie dla całej ·gospodarki miasta i nie będzie przEsadą twierdzenie, że miarą sprawności danego samorządu, jego dbałości o powierzonych jego pieczy mieszkańcach i umiejętności gospodarowania są prowadzone przez niego przedsiębiorstwa.
Ażeby przedsiębiorstwa miejskie należycie spełniły swoje z~
dania winny być one należycie prowadzone zarówno pod względem
technicznym, jak i handlowym.
/
,
Czynnilk społeczny, którym musi się ·kierować zarząd przedsię
hiorstwa użyteczności publicznej z uwagi na dobro i potrzeby mieszkańców, zmuszający nieraz do podejmowania zadań, które z góry przewidywane są jako mało rentowne albo wręcz nierentowne · nie mogą
być usprawiedliwieniem dla nieracjonalnego prowadzenia przedsię
biorstwa w ogóle. Wręcz przeciwnie obowiązkiem zarządu względn\e
kierownictwa winno być poczynienie możliwych oszczędności, któreby pozwoliły pokryć względnie zmniejszyć prz~widywane niedobory.
Sam fakt podjęcia przez przedsiębiorstwo zadania przewidywanego
jako deficytowe winien być zatwierdzony przez Zarząd Miejski na
·podstawie przeprowadzonej przez kierownictwo przedsiębiorstwa
• kalkulacji i ścisłego ustalenia wysokości przewidywanych z tego t, . tułu niedoborów oraz korzyści wynikających dla ludności miasta
z prowadzenia tegoż.
Ażeby przeds-iębiorstwo mogło pracować sprawnie winno k ierownictwo posiadać swobodę działania w ramach ustalonego regulaminu. Kierownictwo przedsiębiorstwa ponosić jednak winno całko·
witą odpowiedzialność, ustaloną w sposób b. rygorystyczny. Odpowiedzialnę kierownictwo winno być jednoosobowe, bądź ·dyrektor
przedsiębibrstwa, bądź przewodniczący zarządu,
zależnie od miejscowych warunków.
'--

.I

ZYGMUNT MACIEJQWSKI
"Kierownik Oddzi1a h1

Oświaty

Wydziału Oświaty Zanądu

i Wychowania
Miejskiego w Łodzi.

ZAMIERZENIA I OSIĄGNI:Ę;CIA W DZIEDZINIE OSWIATY PO·z ASZKOLNEJ WYDZIAŁU OśWIATY ZARZADU MIE.JSKIEGO
W ŁODZI
.
Prawdziwie demokratyczne państwo musi się opierać na oświe·
conych masach społeczeństwa. Nie ma prawdziwej i pełnej demokracji tam, gdzie obywateLjest ciemny i nieoświecony i~ nie może, be
-nie umie, pełni swych praw wykorzystać należycie. Dlatego też wszę
dzie i zawsze prawdziwy i rozumny działacz oświatowy był szczerym
i gorącyr1 bojownikiem demokracji. Nic więc dziwnego, że w odrodzonej Polsce tak szybko zorganizowało się szkolnictwo, bo do pra 'V
. stanęli ludzie, którzy wierzyli, że oświata jest trwałą podwaliną
ustroju demokratycznego Polski.
1

Wydział Oświaty ~arządu Miejskiego w Łodzi zwrócił szczególną uwagę na oświatę pozaszkolną, gdyż miała ona usunąć w pieFwszym rzędzie te wszystkie braki i zaniedbania, jakie musiała spowo-

dować

wieloletnia okupacja
na terenie Łodzi „.
.
,
Młodzież przez lat 5 przeszło pozbawiona szkoły polskiej powinna była znaleźć możność kształcenia się, a ponieważ jednecześni2
musiała jąć się pracy zarobkowej, należało dać jej możność uczenia
si~ W godzinach wieczorowych, zorganizowp.ć szkoły, które pozwoliłyby jej uzupełnić braki w dziedzinie wykształcenia ogólnego przed~
. wszystkim w zakresie szkoły powszechnej, a także i gim nazjum.
. . Z inicjatywy Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego powstaJą ~1~~r.1e gimnazja, przy których organizowane są klasy dla dorosłych,
z imcJatywy Wydziału E>światy w porozumieniu z Inspektoratem
Szkolnym zorganizow:ltlle zostały wieczorowe szkoły powszechne dla.
~łcdzieży w wieku pozaszkolnym. Na terenie kilkudziesięciu szkół
powszechnych w ciągu miesiąca lutego b. r . przeprowadzono zapisy
kandyqatów do wieczorowych szkół dokształcających, a od pierwszego ri;~rca 1945 r. stopniowo uruchomione były 22 szkoły wieczorowe
w roznych punktac;h miasta. Część tych sz~ół rozpoczęła pracę w
marcu, część w kwietniu. Postawiono sobie zasadę, że do połowy lipca
pr,zęrobiony ·zostanie kurs jednej klasy, a . w ciągu roku szkolnego
1945/46 kurs 2 klas, aby młodzież mogła jak najprędzej nadrobić czas
str~cony. Trzeba było potworzyć komisje, które miały opracować
sk~o~ony program nauki, zdecydować się na ustalenie ilości god?:in
ZaJęc w każdej klasie (18 godzin tygodniowo) , pokonać trudno~ci
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związane z godziną policyjną, przyjąć zasadnicze linie wytyczne nauczania, uwzględniając szczególnie brak wszelkich pomocy szkolnyc+,
a przede wszystkim podręczników. Trudno również było dobrać ·siły
nauczyf!ielskie, ustalić jakieś racjonalne normy wynagrodzeń za pra· cę. Chętnej do nauki młodzieży zapisało .się przeszło 3.000. Rozlokowana została w 22 szkołach z 85 klasami. Z tych 3.000 do końca roku
szkolnego uczęszczało młodzieży 2.347.

Klas 3-ich

„

,„
„

„

4-ych
5-ych
6-ych
7-ych

było

2,

„ 21,
„ 37,
„ 23,

„

2,

młodzieży

„

52, promowano

555 ,
1053,
622,
65,

„
„
„

„

52 ~

465
896
494
56

Personel nauczycielski - 115 osób.
/ Młodzież pracowała bardzo intensywnie, 24 młodzieży w kias i''
5-ej w szkole nr. 1 przerobiło od marca do 15 lipca kurs 2 klas. W 50
młodzież uczęszczająca do szkół pracowała zarobkowo i prosto z pracy przychodziła do szkół na zajęcia. Personel nauczycielski w trudnych warunkach lokalowych bez pomocy naukowych, bez podręczn i 
ków spełniał swój obowiązek bez zarzutu, bo zapał młodzieży był n ~.1lepszym bodźcem do pracy. Ale młodzież nie tylko czyniła wytrwale
postępy w nauce. We wszystkich przejawach życia państwow 2g J
i społecznego brała wybitny udział, wykazując duży stopień 'Uspo:ee:znienia i wyrobienia obywatelskiego.
Ilość 3.000 młodtieży zapisanej do szkół wieczorowych nie obe jmowała wszystkiej młodzieży w wieku pozaszkolnym. Nie zgłos iła
się zupełnie do szkół młodzież , która przed wojną nie kształciła .5ię
w szkołach, nie zgłosili się analfabeci i półanalfabeci. Nie uruchom i,,_
no ani jednej klasy dla analfabetów. Wydzi ał Oświaty nie rozpon:ą
dzał żadnymi danymi cyfrowymi, które mogłyby zorientować, ile mło
dzieży powinno uczęszczać do szkół wieczorowych, dopiero przeprowadzony spis dzieci i młodzieży w dniu 24 czerwca br. dał podstawy
do dalszego racjonalnego planowania akcji oświaty pozaszkolnej
wśród młodzieży.
·
Ze spisu tego wynika, że młodzieży .Lifiih:onej w latach: 1929 ,
· 1928, 1927 i 1926, która nie uczęszcza w roku„ bieżącym do żadnegc
typu szkół jest 10.429. z tego zupełnych analfabetów 1.071. półana l 
fabetów, którzy ukończyli 1 klasę szkoły powszechnej 156, raz en~
tedy analfabetów 1.227 osób.
Z ukończonymi 2 klasami
477
„
3 klasami
1316
„
4 klasami
2301
„
5 klasami
2176
„
6 klasami
1628 '
Wśród tej gromady 10.429 młodzieży nie uczęszczającej do szkół
je~t młodzieży zarobkującej 5.288, bez zajęcia 5.141. Fakt, że 5.HL
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;11 !odzieżv która nie jest zmuszona do pracy zarobkowej, a_ jednoczesme r{i~ dba o swoje wykształcenie, mówi wiele i rzuca ciekawe,
' le i niezmiernie ponur'e światło_na to zjawisko. Ażeby całą tę mło
dzież w roku szkolDym 1945/46 umieścić w szkołach wieczor;owych dokształcających, należałoby uruchomić 40 kla~ dl~ anal_f,abetow, 14 klas
trzecich 37 _ czwartvch. 66 piątych , 62 szóste i 50 s10dmych. Trzeba
- viięc wi~lkiego połąc;?n~go wysił~u z~ strony państwa i samorządu,
abv temu zadaniu poaołac. Ustalono, ze Inspektorat Szkolny w Ło
dzi· zorganizuje dzienne k lasy dla młodzieży 1:1-i~pr~cującej ~ wieku.
pozJls·zkolnym w ilości 5.1,41 osób, a Zarząd Mie]ski uruchonn, szkoły
wiEczorowe dla młodzieży pracującej. W obu tych typach szkoł nauka będzie tak pomyślana, aby młodzież w ciągu jednego ro~~ mogła
/ przerobić kurs 2 klas. Wydział Oświaty i;1a zam_iar u~:ichonnc 7 :Klas
trzecich, 20 czwartych, 50 piątych, 60 szo?tych i 1~ s~odmyc~, raz.em
151 klas. Oddzielnie trzeba potraktov1ac zagadmeme analrabetow.
Wielu z nich wstydzi się swego upośledŻenia, :nus~ą się i;imi z_a~ąć
organizacje młodzieiowe , rady załogowe, orgamzac]e _ bran~o~e i m·
i-te. Byłoby błędem nie do darowania, gdyb:y_ 1.227,_ mł~dz1ezy ros~o
rta upośledzonych obywateli państwa . Sądzie nale.zy, ze wsz17stl:ie
organizacje polityczne, zawodowe i społeczne wytęzą wszystkie si~y
aby tę młodzież przekonać, że sw ego obecnego stanu wy.~ształcema
nie potrzebują się wstydzić, braki może i powinna odrobic, a wstyd
byłby dopiero wtedy, gdyby w swym analfabetyźmie pozostała.
Szkoły wieczorowe nie mogą ograniczyć swej działalności tylko
do samego nauczania, muszą one związać młodzież z kulturą p~lską,
z polskim dorobkiem artystycznym. Dlatego też lekcje będą prowa- .
dzone pięć dni, a jeden dzień w tygodniu poświęcony będzie na pra__cę :hvictlicowa w odpowiednio dobranych zespołach; chóry, orkiestry,
ćwiczenia cielesne, rytmika, żywe słowo - .. mają młodzieży ułatwić
kształcenie artystyczne.

Tegoroczne osiągnięcia w dziedzinie kształcenia zawodowego
są, b. niewielkie, gdyż cały pęd młodzieży poszedł
w }l:ierunku uzupełni~ia braków podstawowego wykształcenia ogófnęgo. W latach przedwojennych w szkołach dokształcających zawodowo ucżyło się młodzieży około 3.000, w rok_u bieżącym zaledwie
340. Nie zostało jeszcze należycie zorganizowane rzemiosło, spra·,;va
terrnjnatorów nie dojrzała do nowych rozstrzygnięć, praca młodzie. ży w prze~yśle i handlu nie jest jeszcze, unormowana. Departament
~a9r Ministerstw,a Przemysłu będzie miał wdzięczne zadanie na~e
zytego zorganizowania kształcenia zawodowego młodzieży pracuJą
cej. tJruchomienie szkół dokształcających w oparciu o większe zakłady przemysłowe będzie tu raczej bardziej wskazane niż komasowanie młodzieży w szkołach zawodowych. We wszystkich zamier~eniach w tej dziedzinie w każdym .razie Wydział Oświaty materiałem programowym i pom ocą organizacyjną chętnie służyć bę_

młodzieży
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prowadząc w dalszym ciągu swoje szkoły kształcące zawodovvo
młodzież pracującą w rzemiośle, przemyśle i handlu.
Organizacje polityczne, społeczne i zawodowe, pragnąc jak
najprędzej przygotować do życia obywatelskiego w demokratycznej
Polsce kadry pracowników, zwróciły specjalną uwagę na formę pracy świetlicowej. Powstało na terenie Łodzi sto kilkadziesiąt świe
tlic. Sprawne' i celowe funkcjonowanie świetlicy zależy w pierwszym rzędzie od jej kierownictwa. To też Wydział Oświaty przystąpił do zorganizowania kursu
dla kierowników i kierowniczek
świetlic. Kurs taki trwał przez 2 rniesiącę i przysporzył facho\vych
sił do świetlic. vVydział Oświaty ogranicza na tym polu swoją , działalność do uruchomienia fachowej poradni dla pracowników świe
tlic, będzie ona w formie specjalnej świetlicy dla pracowników świe
tlic 2 razy w miesiącu czynna i ułatwi im fachową pracę .
N a terenie miasta Łodzi stwierdzić należy wielki pęd do pracy
oświa\towej wśród dorosłych. Cały szereg instytucyj pracę tę pro-,
wadzi. W tych warunkach Wydział Oświaty Zarządu Miejskiego
pragnie zająć się pracą oświatową tylko o charakterze ciągłym i systematycznym, a więc szkoły wieczorowe ogq;lnokształcące i zawodowe, kursy dla analfabetów, kursy dokształcające z dziedziny języ
ka polskiego, historii i geografii dla młodzieży, która ukończyła szkoły za czasów okupacyjnych na terenie tak zw. G. G., kursy dla czynnych pracowników administracji państwowej i samorządowej, kursy
dla powracającej z Zachodu młodzieży-. W innych dziedzinach pragnie przychodzić z pomocą organizacyjną i instrukcyjną wszystkim
jnstytucjom, które na polu oświaty dorosłych zechcą pracowaś.

dzie,
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Dnia 19. I. 1945 roku Łódż została wyzwolona. Już tego samego
dnia grono pracowników miejskich, będących na miejscu przystą
piło do pracy organizując działalność władz municypalnych. Na razie powołano do życia Komitet Obywatelski, zaś następnie, w związ
ku z upoważnieniem Pełnomocnika Rządu płk. Logi-Sowińskiego,
Zarząd Miejski. Władze miejskie reprezentowali obywatele: J. Wal-·
tratus - przewodniczący, H. Illinicz - ' zastępca przewodniczącego,
K. Gallas, i Z. Wróble.wski - sekretarz.
Taki stan rzeczy trwał do dnia 24 stycznia 1945 r., kiedy-to na
skutek nominacji władz centralnych objął urzędowanie jako tymcza·
sowy Prezydent Miasta, ob. K. Witaszewski. Na wniosek Tymczasowego Prezydenta Miasta powołani zostali do kierowania Zarządem
Miejskim obywatele: J. Berski _ pierwszy Wiceprezydent, J. Waltratus ·- drugi Wiceprezydent oraz ławnicy H. Illinicz, K. Gallas, E.
Krupiński. W dniu 30 stycznia 1945 r. Tymczasowym wiceprezydentem na miejscu ob. Berskiego został ob. por. J. Jaguś.
I
'
W m:vśl dyrektyw czynników miarodajnych, niezwłocznie po
ukonstytuowaniu się Zarząd Miejski przystąpił do zorganizowania
swych agend według schematu sprzed września 1939 r. W związku
z istniejącymi potrzebami zorganizowano nową jednostkę administracyjną -- Główny Urząd Mieszkaniowy oraz dwie Instytucje Użyteczności Publicznej~ Straż_ Ogniową m. Łodzi i Ligę Obrony Powietrznej m. Łodzi i okolic. Zarząd Miejski przejął również pod swe
kierownictwo następujące przedsiębiorstwa: Tramwaje Miejskie
i 'Tramwaje Dojazdowe, Elektrownię, Chłodnię oraz Rze~nię.
.
„
- -~ ~
W dniu 9 marca 1.945 r. objęło urzędowanie nowoobrane przez
Miejską Radę Narodową Prezydium Zarządu Miejskiego w osobach:
Prezydenta Miasta - ob. Kazimierza Mijała
.: Wiceprezydenta Miasta - ob. Stanisława Duniaka
II
„
„
„ Kazimierza Gallasa
' III
„
„ Eugeniusza Ajnenkiela.
MIEJSKA RADA NARODOWA W ŁODZI.
Na historycznym posiedzeniu, odbytym w dniu 7 marca 1945 r.
- .\ powołana została do życia i ukonstytuowała się w Łodzi Miejska Ra., da Narodowa. W skład Prezydium weszli:

-.J...._
·„ ----
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1. Ob. Kazimierz Mijal - jako przewodniczący
Jan Stefan Hanernan jako wiceprzewodniczący
2.
Artur Kopacz
3. „
4. „ Eugeniusz Stawiński
Lucjan Głowacki
5. „
W ciągu miesiąca marca M. R. N. odbyła 3 posiedzenia, na których m iędzy innymi uchwalono przejęcie przez Zarząd Miejski w
administrację' Teatru Miejskiego, poszerzenie granic m. Łodzi z 1939
roku, przekazanie szeregu gmachów i domów dla wyższyc h uczelni, dla szkół artystycznych, teatru, filharmonii i innych instytucy.i
kulturalnych. Dokonano wyboru 11 komisyj, które swą działalnością
zwiększyły tętno pracy powierzonych ich pieczy wydziałów.
W kwietniu M. R. N. w Łodzi odbyła 2 posiedzenia: 4-te i 5-t e
w dniach 10 i 27 tegoż miesiąca. Na posiedzeniach tych zapadło 21
uchwał, z których na szczególniejszą uwagę zasługują uchwały, dotyczące wyborów ławników Zarządu Miejskiego i Sądu Specjalnego,
zorganizowania Zakładu Oczyszczania Miasta, óraz uchwały, ustalające cały szereg podatków, jak też i opłat administracyjnych , podatku od psów, nieruchomości, gruntowego, opłat za korzystanie z Rze ź
ni l\'Iiejskiej oraz wodociągów i kanalizacji.
W maju M. R. N'. w Łodzi odbyła jedno, 6-te z kolei posiedzenie,
podejmując 13 uchwał, z których ważniejsze dotyczą: uzupełnienia
Komisji Kontroli Społecznej , wyboru 50 kandydatów na ławników
do Sądu Grodzkiego, ustanowienia opłat za przejazdy tramwajami
miejskimi, prze mianowań1a szeregu ulic łódzkich i uchwalenia budżetu administracyjnego Zarządu Miejskiego za okres od 17. I. do 31.
III. 1945 r . oraz preliminarza budżetowego na kwiecień i . maj rb.
W czerwcu -M. R. N. w Łodzi odbyła 3 posiedzenia: 7-me i 9-te.
Na posiedzeniach tych zapadło ogółem 20 uchwał , \vażniejsze odno-szą się do powołania Komisji Gospodarc~ej przy Wydzial~ G~spodar
czym, podwyższenia stawek od podatkow: gruntowego i merucho-mości, objęcia patronatu nad Gdańskiem i zorganizowania akcji prz~
siedleńcze:j, powołania starostw grodzkich, ustalenia zaopatrzema
emerytalne~o pracowników Zarządu Mi~jskiego , ufundowania sztan-·
daru dla 42 p. p. oraz uchwalenia preliminarza budżetu zwyczajnego·
za m-c czerwiec rb.

SKŁAD OSOBOWY WŁADZ MIEJSKICH.
Na posiedzeniu Miejskiej Rady Naro_<?-owej w dniu 10 kwietnia
1945 r. wvbranych zostało 8 ławników Zarządu Miejskiego w oso-bach ob. "ob.: Bolesława Wasiaka, Władysława Nowickiego, Wien-·
czysława Badziana, Pawła Skarbka, Edwarda Wróblewskiego, Jana
Wiktora, Juliana Jagodzińskiego i Longina Szymańskiego. Objęli oni
urzedowanie w dniu 12 kwietnia 1945 roku. N a podstawie uchwały
Kolegium Zarządu Miejskiego nastąpił nowy podział resortów pomiędzy członków Zarządu Miejskiego a mianowicie :
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_ . Prezydent Miasta objął nadzór nad wydziałami: Prezydialnym~
\VoJskowym, Prawnym, Kontroli, Urzędem Stanu Cywilnego, Komunaln~ Kas~ O~zczędności, Strażą Pożarną m. Łodzi i Ligą Obrony
Pow1etrzneJ nuasta Łodzi i okolic.
Wiceprezydent Stanisław Duniak _ !'}ad wydziałami: Opieki
•
Społecznej i Plantacyj;
wydziałami: Finan:?onad
_
Gallas
Wiceprezydent Kazimierz
wym i Podatkowym;
. Wic~prezydent Eugeniusz Ajnenkiel ·_ nad wydziałami: Zdrowia Publicznego, Statystycznym, Ewidencji Ludności i Archiwum
Miejskim;
La wnik Wienczysław Badzian - nad wydziałem: Przedsię
b iorstw Miejskich oraz nad przedsiębiorstwami miejskimi;
Ławnik Julian Jagodziński _ nad Wydziałem - Oświaty;
„ - Bolesław Nowicki - nad \Vydziałem Technicznym ;
Jan Wikto,r - nad Wydziałem Kultury i Sztuki ;
„
Paweł Skarbek - nad Wydziałem Gospodarczym;
„
Longin Szymański - nad V/ydziałem Przemysłowy m;
„
Wasiak - - nad Wydziałem Głównym Urzędem
Bolesław
".
, .
, · ,
M ieszkaniowym;
Edward Wróble~ski ·- nad wydziałem Aprowizacji i Handlu.
W zwi1:!zku z powierzeniem ławnikom Zarządu Miejskiego nadzoru nad d.zi~ła!rtością poszczególnych wydziałów i przedsiębiorstw
Z~rządu M1~Jsk1ego, Prezydium Zarządu Miejskiego ustaliło w sposob następuJący zwierzchni nadzór nad tymi agendami:
Prezydent Miasta nad wydziałami: Kultury i Sztuki i Aprowizacji i Handlu,
'Yiceprezydent Stanisław Duniak nad wydziałami: Gospodar/ czym i Przemysłowym,
Wiceprezydent Eugeniusz Ajnenkiel _ _ nad wy.-lziałami: Oświa·
·
ty i Technicznym.
PRACE PREZYDIUM I KOLEGIUM ZARZĄDU MIEJSKIEGO
Prezy~iu m ~arządu Miejskiego w okresie sprawozdawczym odbyło 20 pos1edzen.
Kolegium ~arządu. Mi~jskiego, obradujące w sprawach, wyn~a•
1
g~Jących w mysl obow1ązuJącego ustawodawstwa decyzji ciał koleg~alnych, rozpoczęło swą działalność dopiero w kwietniu po powoła. .
n1.u ławników przez Miejską Radę Narodową.
.
posiedzeń
12
odbyło
Kolegium
sprawozdawczym
okresie
W
ZMIANY ORGANIZACYJN E.
W_ miesiącu marcu przemianowano Referat Prasowy Wydziału
Prezydialnego na Oddział Prasowy w tymże Wy<iziale.
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W miesiącu kwietniu: wznowiono działalność Oddziału KarnoAdministracyjnego z jednoczesnym przyłączeniem tegoż do Wydziału
Prezydialnego; przekształcono Oddział· Kultury i Sztuki w Wydziale
Oświaty i Kultury na samodzielny Wydział Kultury i Sztuki; nadano
Wydziałowi Aprowizacji'nazwę Wydział Aprowizacji i Handlu z tym,
że Wydział ten poza _.,prawami aprowizacyjnymi zajmie się również
pr;zedsiębiorstwami handlowymi na terenie rn. Łodzi.
W miesiącu maju rb. powołano do życia Oddział Wychowani.a
Fizycznego przy - Wydziale Prezydialnym; przekształcono Wydział
Prawny na Oddział Prawny i włączono· go organizacyjnie do Wydziału Prezydialnego; powołano clo życia Zakład Oczyszczania Miasta,
który został zorganizowany jako przedsiębiórstwo miejskie; przemianowano Główny Urząd Mieszkaniowy na Wydział Mieszkaniowy, zaś
Rejonowe Biura Mieszkaniowe na Obwodowe Oddziały Mieszkaniowe.
W miesiącu czerwcu przekazano utworzonym na terenie Łodzi
Starostwom Grodzkim wymierzanie kar w postępowaniu karno-administracyjnym i w związku z tym zlikwidowano Oddział Karno-Administracyjny w Wydziale Prezydialnym. Oddział Wychowania Fizycznego przeniesiono administracyjnie z Wydziału Prezydialnego do
Wydziału Zdrowia Publicznego.
PRZEDSI~BIORSTW A UżYTECZNOśCI

PUBLICZNEJ

Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej, którymi administrował Zarząd Miejski w pierwszych dniach po odzyskaniu niepodległości, jak: Elektrownia, Tramwaje i Kolejki Dojazdowe, pod Zarzą

Z

dem Gminy pozostała jedynie Łódzka Kolej Elektryczna nad którą
przymusowy zarząd powierzono w miesiącu maju Zarządowi
Miejskiemu aż do czasu ustawowego roztrŻygnięcia tytułu własności
tego przedsiębiorstwa.
SPRAWY PRACOWNICZE
Na dzień ~O czerwca i;b. Zarząd Miejski zatrudniał pracowników:
69i2 osób
w agendach administracyjnych
3015 "
w przedsiębiorstwach
9927 osób
razem
z tego 2.024 osób zatrudniało przedsiębiorstwo Kofoj Elektry_fzna
Łódzka, 876 osób zaangażowano do pracy w czerwcu w związku z pod
jęciem okresowych robót budowlanych i innych, co wymagało
zwiększenia personelu odpowiednich. agend miejskich.
W ramach ogólnej akcji przesiedleńczej do · Gdańska, Zarząd
Miejski wezwał również i pracowników miejskich do dobrowolnego
zgłaszania się na stałe osiedlenie się w Gdańsku i zatrudnienie w
tamtejszym Zarz<M;;lzie Miejskim.

_ _
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Sprawa dostatecznego uposażenia urzędników jest wciąż jeszcze
bolączką ogólno-polską. Zarząd Miejski w Łodzi w miarę swych moż
. ności czyni w tym kierunku odpowiednie wysiłki, osiągając pewną

1

.
marcu rb. Zarząd Miejski przystąpił do uregulowa_uposażenia i stosunku służbowego pracowników miejskich, zarzą'.
dzaJąc zaszeregowanie ich do tabeli płac dla pracowników państwo
wych, ze zmianami, wprowadzonymi przez dekrety Tymczasowego
Rządu. W miesiącu maju zakończono ostatecznie zaszeregowanie pra-"
.cowników miejskich do odpowiednich stopni służbowych i wypła
cono wszelkie zaległości z tytułu nieuregulowania uposażeń.
Równocześnie powołano do życia komisje lekarskie i komisje
·
e~erytalne, które zajęły się zbadaniem stanu zdrowia emerytów i w
miarę przysługującego im uposażenia emerytalnego.
W trosce o, poprawę byłu ogółu pracowników Zarządu Miejskiego, w czerwcu poczyniono następujące posunięcia:
a) wyasygnowano kwotę zł. 1.483.875.- na odżywianie pracowników w stołówkach względnie na zakup suchego prowiantu,
licząc po złotych pięć dziennie na pracownika za każdy przepracowany dz~ń w miesiącu kwietniu i maju;
b) przedsięwzięto starania w sprawie przyznania pracownikom
30 % dodatku wielkomiejskiego do otrzymywanych poborów.
poprawę.

·
nia

W

miesiącu

DZIAŁALNOść ODDZIAŁóW WYDZIAŁU

PREZYDIALNEGO
Oddział Ogólny załatwiał sprawy uchwalane przez Prezyd~um
.
Miasta i Kolegium członków Zarządu Miejskiego, opracowywał okólniki i zarządzenia w sprawach ogólnych oraz opracowywał pisma w
·zagadnieniach domagających się kolaboracji kilku Wydziałów. _
Oddział Personalny w pierwszym rzędzie zajmował się praca·
mi związanymi z zaszeregowaniem pracowników Zarządu Miejskiego
do tabeli płac pracowników państwowych. Równocześnie · Oddział
.Personalny opracował zarządzenie w sprawie sposobu ubezpieczenia
pracowników miejskich na wypadek choroby itp. Poza tym wypeł
niał czynności bieżące, wchodzące w zakres jego zadań służbowych.
. Oddział Prasowy w zakresie swych czynności zasilał prasę co~z1ennymi biuletynami, ' zawierającymi dane i wiadomości z życia
Równocześnie zajęty był pracami przygotosamorządu łódzkiego.
w~wczymi, związanymi z wydawnictwem „Dziennika Zarządu Miej_-sk1ego w Łodzi".Oddział Prawny wydawał poszczególnym Wydziałom Zarządu Miejskiego i Przedsiębiorstwom opinie, 1Wyjaśniające
.podstawowe kwestie zgodnie z literą prawa. Odbyto szereg posiedzeń
.z nac~elnikami poszczególnych wydziałów, wypowiadając się co do
wą~~ln•;ych kwestii i zagadnień natury prawnej . . Udzielono konsultacJ1 prawnych, 3 _ 4 dziennie. Zebrano i spisano sprawy sądowe
oraz sprawy niemieckie, znajdujące się w Oddziale. Zała._ __,,_
GJI-._ polskie

22

Dzie nnik

Zarządu

Miejskiego \\.

Łodz i

Nr. '.!.

twiano sprawy, należące do kompetencji Starostw Grodzkich, wzglę
dnie Województwa (rejestrowanie stowarzyszeń, zmiany nazwisk zezwolenia na biura podań).
Oddział Karno - Administracyjny do czasu przekazania jego
funkeji Starostom Grodzkim i jego likwidacji, w ramach Wydziału
Prezydialnego załatwiał czynności, związane z wymierzaniem kar
w postępowaniu karno-administracyjnym.
Oddział Wychowania Fizycznego rozpoczął swą działalność dnia
7 kwietnia rb. do czasu przeniesienia go administracyjnie do Wydziału Zdrowia Publicznego, przystąpił :p rzede wszystkim do uruchomienia i unormowania życia sportowego w Łodzi. Zwołano szereg
konferencyj sportowych. Powołano do pracy Łódzki Klub Sportowy .
Zwrócono się do ob. Prezydenta Miasta w sprawie uwolnienia przez
wojsko rosyjskie stadionu Ł. K. S-u, gmachu Y.M.C.A. przez byłych
je1J.ców francuskich oraz Hali Sportowej , w której przemysł filmo wy
poczyni'ł poważne przeróbki. Powołany został do życia Łódzki Okrę
gowy Związek Piłki Nożnej. Spowodowano utworzenle się związków
sportowych okręgu łódzkiego: Związku Teni~owego , Związku Bokserskiego, Związku Piłki Nożnej , oraz Łódzkiego Okręgowego Związ
ku lekkiej atletyki. Poza tym Oddział Wychowania Fizycznego żabie 
gał i współdziałał w szeregu organizacyjnych poczynań", mających na
celu rozwój ż ycia sportowego i fizycznej sprawności młodzieży.
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, ostateczny m terminie to znaczy po 10 marca, zapisano w depozytach
' rzeczowych 'pod nr. 531 · jako gotówkę, która przestała być walutą J
obiegową .

Przyznane miastu w m iesiącu marcu dotacj e: od :
1) Nadzwyczajnego K omisarza do walki z epidemiami na miasto Łódź i Wojewódzhvo Łódzkie - na zwalczanie chorób
Zł. 50.000.zakaźnych
2) Ministerstwa Administracji Publicznej na dokonywanie ·poZł. 60.000.miarów miasta
3) z Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Wojsk.owego na zasiłki
Zł. 150.000.dla wojskowych powracających z Niemiec
4) poży czka z Ministerstwa Skarbu na w y płat ę zaliczek na pdZł .. 7.000.000.. bory pracowników miejskich
w- części zaledwie pokryły n ajkonieczniejsze wydat ki.
\·V miesiącu czerwcu podjęto pracę nad preli mi n arzem budżeto 
wym na 9 miesięcy roku budżetow ego 194fi/46.
Wydziały i agendy oraz przedsiębiorstwa n1iejskie złożyły swoje( plany gospodarcze.
Ogólne zestawienie:
wydatków preliminowany ch wynosi około zł. 340.000.000.„ 127.000.000.-dochodów
'
"
"
213.000.000.zł.
niedobór
Znamienne jest po stronie wydatków to, że w większej części
·1,
mają one charakter renowacyjno-nadzwyczajny, co tłumaczy się
zniszczeniem wojennym. Niska suma dochodów obrazu je małą wydajność i szczupłość źródeł dochodowych Gmirry.
Wydział Finansowy przeprowadza obecnie na konferencjach z
poszczególnymi działami radykalną redukcję wydatków, starając się
doprowadzić preliminarz do stanu równowagi. Redukcja waha się w
granicach od 10 _ 82% przewidywanych przez Wydziały wydatków.
Najsztywniejszym elementem wydatków są jednak koszty administracjJ ogólnej. To też budżet na rok 1945/46 będzie miał charakter
typowo wegetacyjny. Z istotnych zadań ciążących na Gminie Zarząd
Mi~jski będzie mógł się wywiązać przy pomocy środków nadzwy\
czajnych, o ile je uzyska.
Saldo kasowe w dniu 30. 6. br. wynosiło zł. 6.628.910,95.
W czerwcu wpłynęło zł. 3.500.000 jako subwencja Ministerstwa
Admmistracji Publicznej na wydatki ogólne oraz zł. 1.500.000 na wypłafę zasiłków dla rezerwistek. (Patrz: Sprawozdanie finansowe Zarządu Miejskiego w Łodzi _ _ Nr. 1 „Dziennika Zarządu Miejskiego w
.
Lodzi/ 1945 r„ str. 82).
W dniu 25. 6. 1945 r. zakończyła sy.re prace w Wydziale Finansowym. Komisja Rewizyjna, działająca z ramienia M. R. N. Po dokła
dniej kontroli zarówno zamknięcia rachunkowego jak księgo-

F'IN ANSE MIEJSKIE
W dziedzinie finansów miejskich rozpoczęto działalność od prac
nad zamknięciem budżetu poniernieckiego . oraz nad opracowaniem
preliminarzy budżetowych za ćzas od 18 stycznia br. oraz na rok
1945/1946. Równocześnie z__referatu kontroli byli delegowani pracownicy jako przedstawiciele Wydziału Finansowego przy otwierani u
kas, pozostawionych przez okupanta w różnych Wydziałach Zarządu
,
Miejskiego.
Preliminarz budżetowy za czas od 18 stycznia 1945 do 31 marc a
1945 został w marcu szczegółowo opracowany.
W dniu 10 marca br. Główna Kasa Miejska będąca agendą w·/ mienną Narodowego Banku Polskiego zakończyła akcję wymian y gotówki vv markach niemieckich na banknoty Narodowego Banku P olskiego, w okresie od 27-go lutego do JO marca dokonując wymiany
1980 osobom na ogólną sumę RM. 989.604 na zł. 494,802 (ponadto przy jęto RM 22.792 i przekazano do depozytu Narodowego Banku Polskiego).
Główna Ka_~a Miejska w miesiącu marcu przejęła od poszcze gólnych agend Zarządu Miejskiego saldo gotówkowe na ogólną sumę
RM 904.223.04. z czego przekazano do depozytu Narodowego Banku
Polskiego RM 902.271, pozostało w Wydziale Finansowym RM 134.H
przeliczono na zł. 67.07, a kwotę 1817,99 RM, ponieważ wpłynęła po
~~-'-~_..:._--~~~------_;_---~~~~~~~~~~~~~~~~-
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wo.ści w okresie od 19. 1. 1945 -- 31. 3. 1945 r ., Komisja postanow iła
do M. R N. z wnioskiem o przyjęcie zan;knięcia obrachunkowego
Zarządu Miejskiego w Łodzi za okres od 18. 1. 31. 3. 1945 r. i uznanie go za rzetelne.
·
WPŁYWY PODATKOWE
Dochody miejskie w zakresie podatków, tej najwazmeJszej
dziedziny wpływów gotówkowych miasta, ściągane są przez Wydział
PoQ.atkowy. W miarę organizacji agend i zwiększającej się stale
działalności Wydziału Podatkowego odnośne wpływy wzrastały stopniowo jJ'dnak 'dotychczasowe możliwości fiskalne Gminy nie odpowiadają koniecznościom wydatkowym i ciążącym na Zarządzie Miej skim rozległym zadaniom i obowiązkom.
Wpływy z tytułu dokonanych wpłat przedstawiają się następu

·Ponadto bezpośrednio do Kasy Miejskiej wpłynęło z
od widowisk
z tytułu opłat na P . C. K.
„ „
„
„ Fundusz Pracy
„
„ za karty rejestracyjne
„ , „ grzywien
„ ·odsetek za zwłokę
„ „
opłat od rowerów
ogółem
wpływy

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

miesiącu marcu wpłynęło:
tytułem podatku od widowisk

W

52.237.26
zł.
2.376.26
na rzecz P. C. K.
"
2.288.88
„
„ Funduszu Pracy
„ za wydane karty rejestracyjne " 117.300."
1.488.„ od rowerów
"
"
zł. 175.690:40
razem
W miesiącu kwietniu :
zł.
20.808.z tytułu opłat od rowerów
„ 4434.650.„
„
„ za karty rejestracyjne
5.615.„
„
„ za wydane deklaracje
"
6.328.14
%% za zwłokę
- ---"
zł.
4.467.401.14
razem
Ponadto bezpośrednio do Kasy Miejskiej "':'.płynęło:
opłat

- ~ - -- -- -

z

tytułu

„

„

„
„

"

"

"
"

"
"

podatków od widowisk
opłat na P. C. K.
Funduszu Pracy
od rowerów
za karty ·rejestracyjne

%%

za _.z włokę

zł .

„
"
"„

„

92.186.88
2„749.13
13.575.21
88.52.500.176.-

zł. 4.628.676.36
ogółem
W miesiącu maju:
zł. 1.866.450.z tytułu opłat za karty ręjestracyjne
13.153.„ „ odsetek za zwłokę
"
12.420.~
rowerów
" "
106.112.opłat administracyjnych od rowerów
" "
1.742.„
„ za deklaracje
" "
7.000.grzywien
"
" "
zł . . 2.006.877 ..:_razem
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podatkowe na

miesiąc

podatku

88.565.38
11.601.97
"
33.637.89
7.750."
59. "
144."
- zł. 2.141.635.24 (
zł.

czerwiec 1945 r . ·

opłaty za karty rejestracyjne

„

tytułu

zł. 1.840.950.-

„ dekoracje

2.482.odsetki za zwłokę
„
7.404.opłaty od rowerów
8.936.„ administracyjne miejskie (od rowerów) „
85.680.podatek od widowisk
„ 170:250:42
opłaty na P. C. K.
„
15.455.43
„ Fundusz Pracy
„
53.574.24
podatek wojskowy
„ 348.167.20
grzywny
„
4.500.zł. 2.537 .399.29
razem

OśWIATA, KULTURA i SZTUKA
W tych dziedzinach, a zwłaszcza w zakresie oświaty , tak podsta< wowej dla pomyślnego i wszechstronnego rozwoju narodu,
Zarząd
Miejski nie s3czędził wysiłku. Łódź przecież słusznie szczyci się, że
_,..była pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło przymus
szkolny.
Dziś wielkie są jeszcze braki, wielkie trudności do pokonania.
Okupac-ja przez 5 i pół lat tępienia w Łodzi polskości, a więc w
pierwszym rzędzie i oświaty, spowodowała olbrzymie wprost zaległości nauki wśród młodzieży . Wystarczy nadmienić, że przeprowadzony w Łodzi w dniu 24 czerwca rb. spis dzieci i młodzieży ujawnił,
iż na 10429 młodzieży nie uczęszczającej do szkół dokształcających,
1227 młodzieży stanowią analfabeci i półanalfabeci, a więc 11,7%.
Należy również odrobić duże zaniedbania w dziedzinie kultury. Dla szerokich mas w tym kierunku nie robiło się nic, albo pra. wie nic. Trzeba wydatnie podnieść poziom potrzeb kulturalnych łódz-·
kich rzesz robotniczych.
Organem działania Zarządu Miejskiego w zakresie tych zagadnień jest Oddział Oświaty i Kultury, a od dnia 10 kwietnia rb. na
: moey uchwały Miejskiej -Rady Narodowej , przekształcającej istnie. jący przy tym wydziale Oddział Kultury i Sztuki na samodzielny
Wydział Oświaty oraz Wydział Kultury i Sztuki.

.
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W porozumien iu z paf1stwowy mi władzami szkolnymi już w po-

czątkach działalności przystąpion o do uruchomien ia publicznych
szkół powszechn ych. Do kwietnia w 55 lokalach zorganizow ano 100
publicznyc h szkół powszechny ch, do których zost ało zapisanych

47.000 dziatwy.
We własnym zakresie do kwietnia Wydział Oświaty i Kultury
uruchomił Miejskie Gimnazjum Kupieckie (Lipowa 16), Public zną
Szkołę Dokształcającą - Zawodową dla Młodzieży pracującej w
przemyśle, rzemiośle i handlu (Kilińskiego 110) - prowadzi się tam
zajęcia w 8 klasach przy 400 uczniach. 11 przedszkoli (2 1 oddziałów
dla 750 dzieci) .
W dziedzinie oświaty pozaszkolne j prowadzono w różnych
punktach zapisy kandydatów na kursy dla analfabetów , kursy dokształcające dla dorosłych oraz do szkół powszechny ch dla dorosłych .
Do kwietnia c~ynnych już było 16 szkół z 48 klasami.
W dziedzinie bibliotek miejskich prowadzon o prace nad uporządkowaniem i skatalogow aniem ocalónych książek pod nadzorem .
kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej . Przygotowy wano również uruchomien ie dzielnicowy ch bibliotek dla młodzieży przy ulicy
Piotrkowsk iej 37 i Senatorskie j 8 oraz dla dorosłych przy ulicy Prusa 15.
Została zorganizow ana Miejska Pracownia Psychologic zna,
która rozpoczęła swe prace. W kwietniu uruchomion e zostało nowe
' (12) miejskie przedszkole z 2 oddziałami i otworzono dwa nowe oddziały przy istniejących już przedszkola ch. W niektórych przedszkolach wszczęto pracę w ogródkach dziecięcych. Zorgamzow ano również nowych 6 szkół wieczorowy ch dla dorosłych. Ogółem czynnych
było w kwietniu w szkołach tego t ypu 79 klas, •liczących 2200
uczniów.
"'
Oddano do użytku publicznego 3 dzielnicowe biblioteki:
· przy ulicy Prusa 15
„ „ Senatorskie j 8,
i
„
„ Piotrkowsk iej 37.
Otwarto dwie świetlice dla młodzieży przy ulicy Piotrkowsk iej
37 i Podmiejski ej 21.
·w wieczornyc h szkołach powszechn ych dla dorosłych uruchomiono 5 nowych oddziałów. W maju czynnych było 22 szkoły , liczące
84 klasy i 2940 uczniów.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Andrzeja 14 upo. rządkowano i oddano do użytku publiczności około 10.000 książek.
Miejskie kursy nauki języków państw sprzymierz onych rozpoczęły zajęcia 2 maja rb.
Z inicjatywy Wydziału Oświaty w maju zorganizow ano zebr anie przedstawic ieli stronnictw, organizacji społecznych i instytucji
państwowych i samorządowych, na którym powołano do życia Towa~
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rzystwo Kolonii i .Półkolonii Letnich dla dzieci szkolnych.
·
' . W cżerw~u stan posiadanyc h lokali szkolnych ni~ uległ zmianie.
Dopiero w dn~u 30 cze_rwc~ rb. zwolniony został zaj mowany dotychczas przez WOJSka sowieckie lokal szkolny przy ulicy Dr. Kopcińskie
go ' 54. Po.wyren:o n.towaniu będzie oddany ~o użytku publiczego.
· W c.iągu miesiąca czerwca Wydział Oswiaty wraz z Wydziałem
K}l_ltury i Sztuki zorganizował dla 17 szkół wieczorowy ch 5 porankow muzycznyc h (Polska muzyka ludowa) w pieciu lokalach przy
obecności ,1493 młodzieży.
·
. _ ,: . Największą .trudnością w umożliwieniu nauki całej dziatwy w
w1.eku szkolnyn: Jest brak lokali .. Jest to bolączka paląca. Czyni się
tez stale starania o odzyskanie zajętych lokali szkolnych.
- . Ł~dź, naj:Vięks~e po stolicy · naiasto w Polsce. nie miała żadnej
, .w yzszeJ uc,zelni. ~~ilne zabiegi o wypełnienie tego r~żącego braku
P?Z~stawały da.wmeJ bez skutku. Już nie tylko nie znajdowały oddźwięku starania o otworzenie uniwersyte tu ' W Łodzi , lecz nawet nie
zd.ołańo skłonić do założenia w tym największym w Europie ośrodku

przemysłu włókienniczego Wyższej Szkoły Włókienniczej.
Obecnie warunki pod tym względem radykalnie się zmieniły.
. Ustosur:ko~anie Rządu Polski Demokraty cznej wykazuje całko
wite zro~umi~nie dla tej palącej potrzeby. Zarząd Miejski w Łodzi
uzn~ł ~ez za _Jedno. ze swych ważniejszych zadań inicj atywę zorganizowania szkół wyzszych na terenie Łodzi i wszelką możliwą współ
pracę oraz pomoc w tej dziedzinie.
·

,
Sprawy . łączące się z tym: problemem koncentrują się w specjalny~ R~ferac1e dla spraw, związanych z organizacją szkół wyższych
W Łodzi , utworzonym .przy Wydziale Oświaty.
,
_ _ . _W i:iiesiącu lu~ym prz_edstawi ciele Zarządu Miejskiego współ
. :P~a~~wah z osobami, delegowany mi przez Min. Oświaty w celu za~zp1eczenia odpowiedni ch lokali

dla Uniwersyte tu i Politechnik i
d?prowadze nia tych lokali do stanu używalności. Dnia I marca 1945
roku Zar~ąd Miejski wystosował na ręce Ministra Oświaty memoriał
W sprawie powołania do życia Politechnik i i Uniwersyte tu w Łodzi.
Prace organizacy jne rozwijały się stale i jak wiadomÓ, dał:f j~ż pozytywne rezultaty.
~. W ~ziedzinie kultury i sztuki na początku musiano ograniczyć
?z1ałalnosć . do zabezpiecze nia zbiorów Miejskiego Muzeum Historii
~· ~ztuki oraz Muzeum Prehisto;yc znego. Zbiory te zostały częściowo
111~ga~ynowane przez okupantow w budynkach przy Placu Wolności
l~ i _u!i~y Piotrkowsk iej 17, częściowo zaś zrabowa-ne lub rozproszone
po m1escie .
za ~ W sprawie uruchomien ia Teatru Miejskiego powołano organi~osa teatru, przystąpiono do skompletow ania personelu artystyczntaego, . a:dministrac yjnego i techniczne!! o, zabezpiecze nia inwenrza ·itd.
~
- I Dalśze prace w dziedzinie kultury i sztuki od kwietnia ' prowal
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dził powołany do życia oddzielny Wydział Kultury i Sztuki. To rozszerzenie działalności tej agendy było wyrazem zrozumieni a przez
władze miejskie doniosłości obejmowan ych przez nią zagadnień.

W swej dziedzinie Wydział Kultury i Sztuki udzielał opieki
i pomocy wszelkim poczynanio m w tym kierunku. Przy Wydziale
uruchomion o Ośrodek Kr~ewienia Kultury. Referat Muzyczny Wydziału w porozumien iu z Kuratorium Okręgu szkolnego zorganizował w ~kresie sprawozdaw czym dla młodzieży szkół wszelkiego typu
i organizacji młodzieżowych 30 audycyj muzycznych , z których 20
było poświęconych muzyce ludowej, zaś 10 utworom Szopena. Z audycyj skorzystało około 20.000 osób. Staraniem Wydziału odbyło się
5 koncertów popularnyc h dla młodzieży szkolnej oraz jeden koncert
w wykonapiu Łódzkiej Orkiestry. Filharmoni cznej dla uczestników
'
Kongresu Oświatowego.
Po żmudnyc h pracach renowacyjn ych i innych uruchomion e zostały Muzea Miejskie.
Z Miejskich Muzeów czynne są obecnie:
1) Miejskie Muzeum Przyrodnic ze
Etnograficz ne
„
„
2)
Prehistoryc zne
„
„
3)
Historii i Sztuki.
„
„
4)

OPIEKA SPOŁECZNA
W obecnych powojenny ch stosunkach , w obliczu ogroniu zniszczeń i wyjątkowego zu_bożenia ludności, przed opieką społeczną staje szereg zadań doniosłych w dziedzinie udzielania pomocy i opieki
tysiącznym rzeszom potrzebujących. Wśród tych warunków środki ,
którymi rozporządza Gmina Miejska, są niewspółmiernie małe.
W miarę jednak możliwości usiłuje się zaspokoić chociaż najbardziej
palące potrzeby.
Organem działania Zarządu Miejskiego w tym względzie jest
Wydział Opieki Społecznej. Zadania opieki społecznej oparte są na
ustawie u opiece społecznej z roku 1923. Opieka/ prowadzon a jest w
następujących dziedzinach :
opieki otwartej, opieki zamkniętej i pomocy prawnej.
Co do ópieki otwartej, czynności jej sprawowan e śą za pośre
dnictwem 3 ośrodków: _ 1 z nich dla północnej dzielnicy miasta
mieści się przy ul. Sędziowskiej 14, drugi na południowej części przy
ulicy Sienkiewic za 102, ·trzeci dla ludności dzielnicy Chojny przy
·
ulicy Rzgowskiej 145.
W okresie początkowym zorganizow ano przejściowe Schronisko
· dla Rodzin przy ulicy Sienkiewic za 9 - udziela ono do chwili obecnej schFoni~nia tym wszystkim, którzy przez Łódź przejeżdżają, oraz Przejściowe Schronisko dla Kobiet z Dziećmi przy ulicy Kiliń-
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skiego 60. W celu przyjścia z pomocą tejże kategorii potrzebujących.
otworzono Kuchnię Miejską pP-Zy ulicy Kilińskiego 60 i Kuchnię przy
µlicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskic h 32.
Uruchomio ny został Miejski Dom Pracy przy ulicy Brzeźnej 3,
l~tóry wznowił swą działalność od pierw~zego dnia odzyskania wolności. Zgrupowan i tau1 są pensjonariu sze o rzemieślniczym wykształ
ceniu fachowym jak krawcy, szewcy, stolarze, ślusarze. Pod k lerow. nictwem instruktoró w prowadzon e są warsztaty, mogące zaspokoić
, potrzeby instytucji i wydziałów.
· W zakresie opieki całkowitej, zwłaszcza nad dziećmi i młodzie
żą Łódź przed wojną osiągnęła poważne'rezultaty. Wszystko to zostało przez okupanta zniszczone. Po przezwyciężeniu wielu trudności,
. wywołanych przede wszystkim rabunkową gospodarką i niszczycielstwem niemieckim , udało się uruchomić:
· 1) Miejskie Pogotowie Opiekuńcze (zakład przejściowo - rozdzielczy) ul. Kopernika 36, umieszcza się w nim dzieci.
2) Miejski Dom Wychowaw czy dla niemowląt _ ul. Krzemieniecka
3) Miejski Dom Wychowaw czy dla dzieci w wieku przedszkol,
nym - Helenówek .
w Kałach
„Gniazda"
Budynek
czy,
Wychowaw
Dom
4) Miejski
5) Miejski Dom Wychowaw czy im. St. Żeromskiego dla dzieciPrzędzalniana 66.
6) Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy dla dzieci --· zakład koedukacyjny - ul. Pabianicka 65.
7) Przejściową Bursę dla młodzieży - byłych wychowank ów
miejskich, wywieziony ch przez okupanta, powracających
obecnie. Zakład umieszczon o w nowowynal ezionym lokalu
wraz z fermą rolniczą 20 ha w Radogoszcz u przy ul. św. Lu' cji 31, gdzie wychowank owie znajdują przytułek do czasu
znalezienia pracy.
8) Miejską Pierwszą Stację Opieki nad Dziećmi _ w rodzinach
· zastępczych - ul. Ks. Brzózki 81.
Jako bieżące zagadnienie opiekuńcze w pierwszych dniach dzia_
łania Wydziału wyłoniła się potrzeba opieki i pomocy dzieciom z niemieckich przymusow ych obozów pracy. W obozach tych na teren.i e
Łodzi z Łodzi i z różnych miast Polski przebywało około 1.000 dzieci
· do lat 6-ciu. Obywatele łódzcy samorzutni e zaopiekowa li się dziećmi
Nie każdy jednak z opiekunów mógł pozwolić sobie na dłuższe ich
ut~z~m~wanie. Nie wszędzie były odpowiedni e warunki, należało też
ZaJąc.~ię powr~tei:i tyc_h dzieci do domu. Przystąpiono więc do reje. stracJi tych dzieci, umieszczan ia ich w zakładach lub rodzinach zastę~czych,_ udzi~lanie im pomocy lekarskiej, odzieżowej, żywnościo
we~ l~ opiekun~w prze~ kier~wanie ich do agend aprowizacy jnych.
~zieci wysy~a się stopmowo pod opieką odpowiedzi alnych konwojentow do domow.

-
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,
początkowych prac reorganizacyjnych miejska działalność opiekuńcza kształtuje się następująco: w dziedzinie opieki

Po okresie

otwartej pomoc dla ubogiej ludności miasta udzielana jest pod postaciami: a) dożywiania, b) zapomóg pieniężnych, c) rozdawnictwa wę
gla, d) pomocy lekarskiej akuszeryjnej , położniczej i pielęgniarskiej ,
e) noclegów w schroniskach, f) chowania zwłok ubogich zmarłych .
Dziedzinę opieki zan)kniętej obejmuje:
a) ochrona macierzyństwa, b) opieka nad niemowlętami, dziećmi, młodzieżą, zwłaszcza sierotami, półsierotami, dziee1;ni zaniedbanymi i opuszczonymi, c) opieka nad starcami i kalekami, d) kształc e
nie zawodowe młodzieży i opieka nad dziećmi z niemieckich przymusowych obozów pracy, e) akcja dożywia:nia dziatwy szkolnej.
W Zakładach Opiekuńczych przebywa obecnie 326 chłopców, 17o
dziewcząt _ ogółem 496 dzieci.
W 254 rodzinach zastępczych przebywa 175 chłopców, dziewcząt
151 - razem 326 dzieci. Rodzinom zastępczym wypłacono dotychczas
100.000 złotych .
W zakładach dla starców ·i kalek przebywa Polaków: mężczyz n
65, kobiet 170; Niemców: mężczyzn 23, kÓbiet 35 - ogółem 293 osoby .
W dziedzinie akcji dożywiania: dziatwy szkolnej została powo-łcma specjalna Komisja. Akcję rozpoczęto 6 kwietnia rb.
W kwietniu dożywiano w 14 przedszkolach, 82 szkołach powszechnych i 31 szkołach średnich ogółem 42.983 dzieci i młodzieży .
vV maju dożywiano w 17 przedszkolach, 89 szkołach powszechnych
i 31 szkołach średnich , ogółem 46.349 dzieci i młodzieży. W czerwcu
w 20 przedszkolach, 100 szkołach powszechnych i 31 szkołach śre
dnich dożywiano ogółem 42.382 dzieci i młodzieży.
W dniu 7 czerwca otworzono nowozorganizowany „Dom Matk i
i Dziecka" przy ul. Ks. Brzózki Nr. 81. Zakład posiada miejsca dla 35
·
matek, niemowląt i 10 kobiet.
Jedną z tragedii tej potwornej wojny jest tułaczka ludzka.
Niemcy powywozili z Polski do obozów, do przymusowych robót set
ki tysięcy mężczyzn i kobiet. Obecnie wyniszczeni i wynędzniali powracają do kraju. Należy im podać pomocną dłoń. W zrozumieniu tego obowiązku została zorganizowana akcja pomocy repatriantom ,
prowadzona przez P. U. R., P . C. K. Wydział Opieki Społecznej w Ło
dzi i Towarzystwo Komitetu żydowskiego.
Wydział Opieki Społecznej w czasie od i lutego dó 15 czerwca
rb. udzielił pomocy 1.338 repatriantom. Osoby te otrzymywały w okresie przejściowym całodzienne wyżywienie, dzieciom przydzielano
chleb, marmoladę i mleko. Obiadów w tym czasie wydano 18.609 porcyj. J'rzejezdnym wydano 226 bezpłatnych biletów kolejowych do
miejsca zamieszkania, 467 osobom, które się osiedliły w Łodzi, udzie4
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łono zal?on:ó~ p~eniężn:r:ch w wysokości 47.000 zł .. niezależnie od po.mocy piemęzneJ repatrianci otrzymali węgiel i korzvstają z bezpła" ·
tnej pomocy lekarskiej.
W rr:-iesiącu maju .Wy?ział OJ?i~ki Społecznej przejął _pod wyłącz?-ą opiekę _400. re~atnantow z Wilna. Są to starcy i kaleki, którzy
chw~ lowo znaJdUJ~ s.ię "'!" schroniskach miejskich, a w najbliższym
czasie będą przewieziem do nowoorganizujących się Domów dla Star, .' ców i Kalek w Wiśniowej Górze i Tuszynie.
.· Y'f zakresie pomocy prawnej udzielano porad, załatwiano polubowme sprawy, występowano z obronami w sądach i pisano bezpła
tnie podania dla zgłaszających się niezamożnych.
ZDROWOTNOść .

,

Warun~i zdrowotne i sanitarne w Łodzi po ucieczce okupanta
były w stame opłakanym. Pozostawione wszelkie stosv śmiecia i nieczystości stwarzały obawę epidemii wraz z nadejści~m odwilży , zaś

brak taboru miejskiego uniemożliwiał śpieszne przystąpienie do ich
Stała wędrówka powracających do Łodzi mieszkailców
'!'1JWOZU.
. 1 masowo ~rzejeżdż~jących tędy repatriantów potęgowały te obawy.
WyczerJ?ame głoduJących przez lata ludzi, ogólna bieda itp. ujemne
warunki stwarzały sytuację bardzo niepomyślną i wprost niepokoJącą.

. . Za ·pierwsze swe _zadanie po zorganizowaniu się Wydział Zdro. wia Publiczi:ego uznał uruchomienie jak największej ilości szpitali.
Do 28 s~yczma 1945 ~· otwartych zostało 10 szpitali miejskich. Przy
wszyst~ich ty~h szpitalach uruchomiono ambulatoria dla dochodzą
cy~~ n~ezamoznych chorych. Powołano również do życia Pogotowie
JylieJskie, w którym cały dzień dyżurują lekarze miejscy.
Otw?rzon_o . poradnię dla ubogich chorych, czynną we wszyst~ .
.
kich specJalnosciach przy ulicy Lubelskiej 7.
· W dzi;dzinie . sanitarnej, teren całego miasta został podziel~ny
na 5 Dozorow Samtarnych. Uruchomiony również został Dozór Sani' tarno:T_echniczny. Dozór Sanitarny uruchomił 3 Kąpieliska (przy ul.
WodneJ 25, Mielczarskiego 11 i Kruczej 21). Miejska Izba Odkażająca
· powołana została dla dokonywania odkażeń po chorobach zarnźli
wych.
. . ~-1.etn.ie z górą rządy okupantów i stosowany przez nich system
przeciązan~a pracą i głodzenia ludn9ści polskiej, spowodował wielkie
~pustoszenie .W. mniej opornych ,o~ganiimach. Na tym tle istotny żer
dn~lazła ffe?uzhca. W alkę z gruzhcą rozpoczęto też od zarania swej
ziałalnosci. Powołana została do życia Sekcja do Walki z Gruźlicą,
:kce~tralą_ przy ulicy Mo_niuszki 7/9 oraz 3-ma poradniami: 1 przy ul.
Womu~zki 71_9, 2 przy ulicy Lubelskiej 7 i 3 przy ulicy Sanockiej 34.
- , ~z:pitalu Sw. Teresy urządzono specjalny Oddział dla chorych na
gruzhcę.

•
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. Przejęte zostały funkcje istniejącego przed wojną Towarzystwa
„Kropla Mleka'·. W tym celu utworzono Sekcję Opieki nad Matka
·
i Dzieckiem . Sekcja zorganizowała 10 stacyj na terenie miasta.
W marcu otwarto 2 przychodnie dla niezamożnych chorych przy
ulicy Lubelskiej 7 i Pomorskiej 23. Oprócz porady lekarskiej chorzy
iw przychodniach tych otrzymują recepty na leki, za których w yko'-nanie płaci Gmina Miejska.
Czynne jest Ambulatorium Dentystyczne dla dorosłych i dziatwy szkolnej, które bezpłatnie dokonywuje leczenia usuwania i profilaktycznego badania zębów .
Czynna jest również Poradnia dla Kobiet ciężarnych przy ulicy
Zawadzkiej 41.
dokonuje badań lekarskich w
Urząd sanitarno-obyczajowy
swym zakresie.
Miejska Pracownia Bakteriologiczna za niewielką opłatą ·przeprowadza badania pomocnicze dla ubogiej ludności. Gabinet Roentgenologiczny również jest czynny.
W połowie miesiąca marca uruchomiona zastała Sekcja Higieny
Szkc:lnej, która objęła swą opieką młodzież w szkołach i przedszkolach.
W miesiąc4 czerwcu uruchomione zostało Sanatoriu1n dla dzieci
płucno-chorych w Łagiewnikach na 60 łóżek.
W dalszej akcji walki z gruźlicą odczuwa się brak zakładu _
izolatorium dla ciężko chorych, nie nadających się do leczenia szpitalnego, a którzy ze względów społecznych (możliwość zakażenia otoczenia).. winni być odosobnieni.
W związku z obawą epidemii przeprowadzone zostało przymusowe szczepienie przeciw durowi brzusznemu całej ludności miasta.
Stan sanitarny miasta stopniowo ulega poprawie. Znaczna ilość
' zwalisk śmiecia po podwórzach . już zniknęła. Oddział Sanitarny pro~a~~i energiczną wal~ę z antysf!itarn?'m s~a~em niiast~, przeprov:adzaJąc kontrolę podworz domow, a takze mieJSC sprzedazy arty kułow
żywn0ściowych .
Poważną bolączką
ilość szpitali z powodu

szpitalnictwa miejskiego jest niedostateczna
braku odpowiednich pomieszczeń. Starania
o odzyskanie gmachu szpitala św. Józefa dotychczas pozostały bez
skutku. Brak również przydziału materiału na bieliznę, ubrania szpitalne, koce itp„ co utrudnia pracę w szpitalach i obsłużenie.
W dziedzinie służby weterynaryjnej do zakresu czynności, wykonywanych przez Oddział Weterynaryjny, należy zwalczanie zaraź
liwych chorób zwierzęcych, lecznictwo zwierząt, nadzór nad ubojem
zwierząt rzeźnych i badanie mięsa oraz nadzór nad obrotem zwierząt
i produktami pochodzenia zwierzęcego. Uruchomione zostały 2 okrę
gi weterynaryjne. Obecnie przeprowadzają one akcję zwalczania
świerzbu u koni na terenie miasta. W związku z powyższym okręgowi
lekarze weterynaryjni przeprowadzają kontrolę stajen zapowietrza-

nych, wydając odpowiednie zar ządzenia.- Przystąpiono również do
walki z pryszczycą zwierząt racicowych oraz różycą u świń i pomorem drobiu.
Rzeźnia Miejska, po dokonaniu niezbędny ch remontów, rozpo·
częła Qbok uboju dla wojska normalne prace przy uboju zwierząt dla
potrzeb ludności cywilnej.
,..; ZAGADNIENIA URBANISTYCZNE
Przeprowadzanie i konserwacja jezdni, chodników, naprawa
mostów nadzór budowlany, prace regulacyjne, budownictwo miejskie, pomiary, roboty instalacyjne i naprawy techniczne, jak również
czuwanie nad estetyką miasta - te wszystkie sprawy leżą w kompetencji Wydziału Technicznego.
1
W dziale budowy i kons·e rwacji dróg i mostów w okresie, sprawozdawczym przeprowadzano naprawę jezdni i chodników oraz usuPoza tym zastąpiono napisy niemieckie polskimi.
nięto gruz z ulic.
P.r zeprowadzono budowę aerodromu prży ulicy Pabianickiej na Jasieniu.
. W dziale nadzoru budowlanego przeprowadzono rozbiórki do~
mów, uszkodzonych podczas działań wojennych. Systematycznie dolfonywuje się badań budynków, położonych przy głównych arteriach
„ komunikacyjnych. Zebrano materiały i ustalono % zniszczeń w
· mjeście.
Czuwa się również nad estetycznym wyglądem miasta. Wyraź
nie szpecące miasto budynki są usuwane. Przeprowadzano kontrolę
, i usuwano nieestetyczne szyldy. Systematycznie bada się posesje na
terenie miasta pod względem bezpieczeństwa. Kontroluje się i zatwierdza plany budowlane.
W dziale regulacji miasta · opracowywano plan zabudowania
miasta w związku z tak zwanym planem gospodarczym . Wielkiej Łoprzeprowadzano prace w dziedzinach - planowania ogólnego
1 • dzi;
i szczegółowego oraz wykonywano opracowania urbanistyczne.
W dziale budownictwa miejskiego badano stan budynków miejoraz sporządzano
skićh (szkół i gmachów . użyteczności publicznej)
kosztorysy na roboty remontowe; zaopatrywano agendy miejskie w
materiały i artykuły techniczne. Poza tym przeprowadzone były pomiary miasta, roboty instalacyji;ie i naprawy techni.czne.
PLANTl)CJE MIEJSKIE
Ogólny obszar Plantacyj Miejskich wraz z lasem miejskim obejmuje przeszło 1.000 ha oraz Ókoło 38.000 drzew na ulicach i placach
miejskich.
Na terenach plantacyjnych poza normalną konserwacją zadrze· wień zaprowadzono uprawę warzyw i roślin rolnych na ogólnej przestrzeni 100 ha w celu ułatwienia zaopatrzenia Ogrodu Z.oologićznego
~przężajów w paszę.
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W miesiącu kwietniu Wydział Plantacyj przyc:lzielił zapas warzyw, pozostałych po okupantach w ilości około 10.000 ·kg stołówkom
miejskim, kuchniom robotniczym i Wydziałowi Aprowizacji i Har..dlu.
W Zakładach Szkółek Miejskich posadzono około 200.000· drzew
i krzewów, zadołowanych przez okupanta.
Przydzielono ludności w stałych miejskich ogrodach działko
wych 499 działek. Poza tym przydzielono obywatelom miasta 2.300
dżiałek sezonowych pod uprawę warzyw na niezabudowan ych terenach miasta na ogólnej przestrzeni 109 ha.
Poza tym w szklarniach i inspektach warzyw wyhoąowano
t.zw. „nowalij" i sprzedano po cenach przystępnych pracownikom
miejskim za ogólną sumę zł. 51.535; zakładano zieleńce i kwietniki,
założono ogródek przy szkole miejskiej nr. 68 przy ul. Piotrkowskiej ,
wykonywano dekoracje roślinne z okazji uroczystości publicznych.
Inwentarz zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wykazuje 670 ssaków, ptaków i płazów.
ADMINISTRA CJA

MAJĄTKU

MIEJSKIEGO
miejskiego i zaopatrywani em biur oraz
instytucyj miejskich zajmuje się Wydział Gospodarczy. Po zorganizowaniu się Wydział przede wszystkim przystąpił° do zabezpieczeni a ruchomego i nieruchomego majątku miejskiego. Dalszym zadaniem było doprowadzeni e do stanu używalności lokali biurowych w budynkach miejskich oraz miejskich domów czynszowych. Dokładne i szybkie uporządl):owanie inwentarza ruchomego utrudniał brak taboru
miejskiego, który z wielkimi trudnościami udało się w marcu zorganizować następująco: tabor konny ·- 17 koni, 5' ogumowanych platform, 1 dorożka, 1 bryczka,2 wozy w deskach, pompa motorowo-ase nizacyjna i 2 beczki asenizacyjne; taQor mechaniczny _ jeden samochód osobowy, 2 samochody ciężarowe. 1 dalszy samochód znajdował
się w remoncie, a 2 z powodu poważnych uszkodzeń nie nadawały się
do użytku. Obecnie tabor konny dysponuje 47 końmi i ma skompletowanych 20 zaprzęgów; co oo taboru mechaniczneg o oprócz już posiadanych, udało się uzyskać od Wydziału Przemysłowego Urzędu
Wojewódzkieg o przydział 39 samochodów, z których część jednak
musiała być poddana kapitalnemu remontowi„ jaki dokonuje się w
podręcznych warsztatach.
Tabor w szerszym zakresie przyszedł z pomocą przy oczyszczaniu miasta. Obsługuje on agendy miejskie, w ·szczególności placówki
aprowizacyjne .
W domach miejskiego Osiedla im. Montwiłła-Mireckiego na ogólną ilość 1.029 lokali oddano 858 mieszkań przedwojenny m lokatorom,
wysiedlonym przez Niemców, 65 mieszkań Główny Urząd MieszkaAdministracją majątku
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ni9wy przydzielił bezpośrednio w związku z przeprowadzaną akcją
robotniczą. Pozostałe wolne mieszkania przydzielono pracownikom
miejskim.

.

.

Przejęto i zabezpieczono gospodarstwo rolne Rszew.
W okr~_::;ie sprawozdawcz ym Wydział Gospodarczy zaopatrywał
:poszczególne Wydziały Zarządu Miejskiego w materiały piśmienne
I środki do utrzymania czystości. ·

STATYSTYK A
dziedzinie liczebnego badania i szeregowania różnorodnych
zjawisk oraz przejawów życia miasta pracuje Wydział Statystyczny.
. Najwazniejsze jego działy to statystyka ludnościowa oraz statystyka
cen. Wydział zebrał materiały, odtwarzające poziom cen w handlu
oficjalnym i na rynku nieoficjalnym w .ostatnim okresie pobytu okupanta. Materiały te przekazano Komitetowi Ekonomiczem u przy Prezydium Rady Ministrów.
„
Z inicjatywy Wydziału powołano do życia na tereni.e m. Łodzi
Biuro Hejestracji Szkód Wojennych. Zorganizowan ie i pieczę nad
, d~iałalnością tego biura powierzono naczelnikowi Wydziału Stafy.stycznego.
.·
Najwazniejszą z przeprowadzo nych przez Wydział prac było
przygotowani e wstępnego spisu ludności w Łodzi, który odbył się w
dniu 4 marca br. pod kierunkiem naczelnika Wydziału Statystycznecr o
0
jako Głównego Komisarza Spisowego. Spis wykazał 292.328 osób. W edług danych, opracowanych przez Wydział Statystyczny w kwietniu
1945 w stosunku do stanu z dnia 1. IX. 1939 r. ludność Łodzi zmniejszy~a się o 400.000 głów., W ten sposób Łódź straciła 60 96 svvego przedMTOJennego stanu ludnosci.
W kwietniu uruchomione zostały przy Wydziale, Oddział Statystyki Mieszkaniowe j i Oddział Statystyki Administracyj nej i Społecznej.
·
,
EWIDENCJA LUDNOśCI
.
Wydział Ewidencji Ludności na wstępie prac zabezpieczył wszystkie dokumenty i materiał z okresu okupacji niemieckiej, w . szczególności karty rodzinne (rejestry mieszkańców), stanowiące źródło
danych o przynależności państ'wowt-j i narodowościowej poszczególnych mieszkańców miasta. Zorganizowan o pracę na zasadach przepisów przedwojenny ch o ewidencji i kontroli ruchu ludności. Uru~nomiono biuro adresowe, które na podstawie rejestru mieszkańców
wydr.je dziennie ponad 1.000 informacji adresowych.
W dniu 4 marca rb. przeprowadzo no wstępny spis ludności m.

w

Łodzi.

W miesiącu maju wznowiono czynności meldunkowe na terenie
tak zwanej Wielkiej Łodzi, w związku z czym przeprowadzo no w
dniu 27 maja rb. jednorazowe żameldowanie całej ludności m'i'asta.
Od dnia 27 maja rb. wszelki ruch ludności jest już każdorazowo notowany.
·

„
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PRZEDSIĘBIORSTW A

MIEJSKIE
Pierwszą troską Wydziału- Przedsiębiorstw Miejskich było spowodowanie uruchomienia tramwajów miejskich, dojazdowych i Gazowni. Następnie zajęto ~ię sprawą dostarczenia K. E. Ł., Gazowni
---- oraz Elektrowni materiałów, potrzebnych do usunięcia szkód i zniszczef1 wojennych oraz do prow,a dzenia normalnego toku pr::i.cy, '-' więc
dostarczano węgla, drzewa, szkła, smarów itp.
Wespół z Wydziałem Aprowizacji dokonano przejęcia na rzecz
mi:;:tsta Rzeźni nr. 1 i Chłodni Miejskiej.
1
Uruchomiono następujące targowislffi: ·wodny Rynek, Czerwony Rynek, Plac Leonarda, Zielony Rynek, Północny Rynek i Julianowski Rynek. Od pierwszego kwietnia rozpoczęto pobieranie opła t
targowiskowych. Wpływy z tytułu opłat targowiskowych wyniosły :
_ w kwietniu 108.000, w maju zł. 208.907,--: w czerwcu 284.000. -"
Przystąpiono do uruchomienia Cegieini Miejskiej na Stokach.
W czerwcu cegielnia została całkowicie przygotowana do rozpocz,ęcia
produkcji, którą narazie utrudnia sprawa dostawy węgla i niedostateczna ilość sił roboczych. Odnośn e interwencje pozostały dotychczas
bez skutku. Zachodzi obawa, że z tych właśnie względów Wydział nie
będzie w stanie uruchomić cegielni. w przewidzianym terminie.
f

KONTROLA H A NDLU,

RZEMIOSŁA

I

PRZEMYSł... U.

Wydz iał Przemysłowy wydaje uprawnienia Przedsiębiorstwo m,
sprawdza urządzenia zakładów, czy odpowiadają obowiązującym
przepisom, powołuje dó życia Komisje Ogniowe itp. Duże trudności
w początkowej fazie działalności Wydziału spowodował brak karto teki, którą zniszczyli Niemcy.
W czerwcu br. zarządzona została rejestracja wszystkich istniejących .., w Lodzi przedsiębiorstw przemysłowych i. handlow~rch w
czasie od 4 czerwca do 16 włącznie, z przedłużeniem tego terminu
następnie do 1 lipca rb. Ostatecznie w miesiącu czerwcu zarejestrowana:
/
1229
„
rzemieślniczych.
1140 przedsiębiorstw handlowych
174
„
przemysłowych

ZAPROWIANTOWANIE L UDNOśCI
warunki w dziedzinie żywnościowej, jakie spowodowały wojna oraz rabunkowa gospodarka okupanta i jego ' grabieże ,
nakazywały zastosowanie specjalnych miar, aby planową i przewidu-jącą polityką aprowizacyjną niedopuścić do głodu i zapewnić ludnoś
ci młasta wyżywienie. W tym celu_ już w dniu 20 stycznia rb. przystą
piono do zorganizowania__Wydziału Aprowizacji. Utworzono następujące działy:
·
Wyjątkowe

2~
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1) Zbożowo-Mączny, 2) Mięsny, 3) Warzyw i owoców, 4) Kolonialny, 5) Mleczno-jajczarski, 6) Opałowy, 7) Transportowy, 8)
Kontroli, 9) Kartkowy.
· J:lrzystąpiły one natychmiast do pracy w zakresie zaprowianto' w·ania ludnoś~i cywilnej oraz przybyły.eh tu na kilkudniowy pobyt
' względnie przechodzących oddziałów wojska.
.
Wydział zajął się również zorg~nizowaniem tak zwanych stołó._
~ek przy wszystkich zakładach pracy oraz objął prze]mowanie po. 'nie_mieckich magazynów z artykułami spożywczymi i składów opałów,
zabezpieczając je na wstępie. Wydział polecił zarazem cechom piekarzy i rzeźniczo-wędliniarskiemu przystąpić do natychmiastowego
uruchomienia piekarń i zakład_ów rzeźniczych, co zostało wykonane.
Poszczególne Oddziały zajęły się rozprowadzaniem artykułów,
będących w ich kompetencji. Zaś Oddział kartkowy zorganizował biu~a obwodowe, zaprowadził przydział kartek dla wszystkich powracaJ~c:ych do Łodzi, zamianę kartek niemieckich osobom innych narodowosci, z wyjątkiem Nie.mców, oraz w porozumieniu z Wojewódzkim
Wydziałem Aprowizacji opracował zaopatrywanie ludności w kartki
żywnościowe od 15 marca 1945 roku.
·
Akcja przydziału sklepów w mar cu została wycofana ze Związ
ku Kupców wobec znacznych uchybień. Decyzje przydziałowe powie. rz?n9 Komisji z przewagą reprezentantów H,ady Okręgowej Związ
lrnw Zawodowych.
·, . Ilość przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na terenie wo jer,
wodztwa, z któryri1i nawiązano kontakty wynosi 167, podzielonych na
.24 gałęzie przemysłu. Przemysł spożywczy wojew. wyłączając mły
n~rstwo, obejmuje przedsiębiorstwa średnie o zasięgu lokalnym. Do
w1ęĘ:szych można jedynie zaliczyć cu.krownie „Dobrzelin" i „Ostrowy".
'·
. Na miesiąc czerwiec wydano kart żywnościowych:
kat. I .
130.276
II
53.381
„ I R
125.822
„ II R
18.684
„ Dz
39.385
„ N
14.081
38C6-29-zwrócono
3.775
' rozdzielono
377.854

KONTROLA
. · Wydział Kontroli Miejskiej jest organem nadzorczy~1 i JustraCYJnym Zarządu Miejskiego. W poszczególnych wypadkach przepro~ ' wadzał dochodzenia z polecenia Prezydenta Miasta. Prowadził konc
trole organizacyjne Wydziałów, wydawał opinię i brał udział w róż~
_.nych komisjach i konferencjach.
·
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URZĄD STANU CYWILNEGO
Urząd Stanu Cywilnego Zarządu Miejskiego prowadzi rejestry
i sporządza akty urodzeń, ślubów, zgonów i wydaje odpisy z tych
ksiąg. W zakresie tych spraw współpracuje z Wydziałami Statystycz-

nym oraz Ewidencji

Zarządu

Miejskiego w

Łodzi

cjom, zrzeszeniom społecznym itp. przydzielono 236 lokali biurowych
rodzaju oraz 146 budynków w całości. Wreszde Główny
Urząd Mieszkaniowy przydzielił dla wojskowych 535 mieszkań i kwai innego
tęr.

Ludności.

ZAGADNIENIA MIESZKANIOWE
Sytuacja, jaka zapanowała w dziedzinie mieszkaniowej po
-ucieczce okupanta spowodowała, że Tymczasowy Zarząd Miejski już
w pierwszych dniach po objęciu władzy powołał do życia Urząd
Mieszkaniowy. Po przybyciu do Łodzi cywilnych władz polskich, znalazł on prawną podstawę w swei--działalności w wydanym przez Peł
nomocnika Rządu obwieszczeniu z dnia 26 stycznia 45 r. Niestety,
ukazało się ono z opóźnieniem, co spowodowało , że różne męty i ży
wioły antyspołeczne wyzyskiwały nadal stan przejściowy, grabiąc
mieszkania i stwarzając fakty dokonane. Wytworzone okoliczności ,
niewspółmierność między popytem a podażą, gwałty i akty t~rroru,
brak wykwalifikowanego personelu oraz ciężkie warunki pracy _
to wszystko wywołało nieprzezwyciężone · trudności na drodze cał
kowitego opanowania sytuacji.
Jednak w znacznym stopniu Głów.ny Urząd Mieszkaniowy speł
nił i spełnia nadal swe zadania, przydzielając pomieszczenia najbardziej potrzebującym i zapobiegając w miarę możności aktom samowoli. Działalność swą Ur~d stara się oprzeć na dekrecie P q_lskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7. · 9_ 1945 r . o Komisjach
Mieszkaniowych oraz rozporządzenia wykonawczego z dnia 3. 10. 1944
roku. Zostały więc powołane do orzekania w · sprawach mieszkaniowych Komisje Mieszkaniowe a nadto zapewniona kotrola czynnika
społecznego nad działalnością urzędu.
Dla zabezpieczenia majątku
poniemieckiego i opuszczonego, powołano przy Głównym Urzędzie
Mieszkaniowym - jako agendę - Urząd zajętych ruchomości i nieruchomości, który jednak wobec przybycia do Łodzi Głównego Likwidatora został przejęty z dniem 1 marca rb. przez tegoż. DziablnośC:
Głównego Urzędu Mieszkaniowego w marcu rb. koncentrowała się
w pierwszym rzędzie na przesiedlaniu robotników, mieszkających dotychczas w najbardziej niekorzystnych warunkach, do jasnych i suchych mieszkań, zgodnie z założeniami demokratycznymi Rządu: t.zw.
„Akcja Robotnicza", prowadzona na niespotykaną dotychczas skalę.
„Akcja Robotnicza" dzięki intensywnej pracy uwieńczona została
pełnym sukcesem o dużym znaczeniu społecznym. W ramach tej akcji
przydzielono robotnikom w miesiącu marcu 5.728 mieszkań, co pozwoliło na zaradzenie najpilniejszym potrzebom w tej dziedzinie.
Niezależnie od tego Główna Komisja Mieszkaniowa przydzielała ludności mięszkania na indywidualne podania, · po sprawdzeniu
przez organa Urzędu Mieszkaniowego. Takich 'mieszkań w marcu
przydzielono 1098. Ponadto różnym urzędom państwowym, instytu-:
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W miesiącu kwietniu przeprowadzono ca-.łkowitą reorganizację,
przerzucając, zgodnie z dekretem P . . K. W. N. o komisjach mieszka~
niowych, załatwianie spraw o przydział mieszkań i spraw spornych

na Rejonowe Komisje Mieszkaniowe.
· W toku akcji przerejestrowania wszystkich mieszkań i lokali
w Łodzi przyjętó ogółem 62.212 wniosków, co stanowi 70 - ffO% iloś
ci wniosków, jakie powinny były wpłynąć do czerwca do Komisji
Mieszkaniowych. Wnioski te są obecnie przez Komisje rozpatrywane.
Ukończenie akcji rejestracyjnej
nastąpi prawdopodobnie w ciągu
miesiąca lipca rb.
.
Akcja wysiedleÓ z miasta Łodzi osób, nie mających tu prawa ·
do zamieszkiwania, postępuje bardzo opornie.
Ostatnio szczególną opieką otoczono członków Związku Nauczy/ cielstwa ·Polskiego i profesorów Wyższych Uczelni, przydzielając im
- większą ilość mieszkań opuszczonych przez wojskowych sowieckich
oraz poniemieckich.
ARCHIWUM MIEJSKIE
Archiwum Miejskiego polegały przede wszystkim na zabezpieczeniu akt Zarządu„ Miejskiego, pozostawionych bez opieki .w
· różnych miejscach przez uchodzącego okupanta, oraz na przetran- sportowanill tych akt do Archiwum i porządkowaniu ich. Część akt
łódzkich okupant wywiózł do Opatówka, Grodziska i Wronek w Województwie Poznańskim. Akcja rewindykacyjna trwa w dalszym
Pracę

ciągu.

Archiwum wypożycza akty swe wydziałom, urzędom i przedsię·' biorstwom Zarządu Miejskiego, wydaje odpisy i zaświadczenia.
'·,
. Biblioteka Archiwum wypoży.cza książki osobom pracujący m
·naukowo. Z pracowni naukowej Archiwum korzystają seminari(ł .historyczne i szereg zainteresowanych osób.

'

GAZOWNIA MIEJSKA
Gazownia Miejska pracuje normalnie, zarówno fabryka, jak
i biura. Liczba personelu, w porównaniu ze stanem za okupacji,
uległa zwiększeniu, co tłumaczy się skróceniem dnia' pracy_ i nawałem pracy w związku ze z mianą osobową wszystkich konsumentów
gazu.
Niemcy, opuszczając Łódź, starali się unieruchomić Ga:zownię
przez wywiezienie przeciągaczy. Dzięki posiadaniu jednego starego
przeciągacza, nieczynnego od 10 lat, gazownię prowizorycznie uruchomiono. Wywiezione przeciągacze odnaleziono później na drodze.
Obecnie· gazownia jest w stanie całkowitego uruchomienia.
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Główną bolączkę stanowi ustawiczny brak węgla, smarów i olejów, co grozi _zatrzymaniem gazowni. Czynione są wszelkie możliwe
starania, aby temu zaradzić, lecz bez należytego rezultatu .
miesiącu czerwcu rb~ otrzymano 1.699.000 kg, a przerobiono
węgla. Pomimo zapowiedzi Centrali Węglowej, dostawy
węgla nie uległy poprawie: na zamówione 2.500 ton węgla, otrzyma-

W

1.480.200 kg

no 1.099 ton, tj. 44% zapotrzebowania. Gazownia natomiast musi posiadać zapas węgla przynajmniej na dwa miesiące, aby być uniezależnioną od nieprzewidzianych przeszkód.
Drugą bolączką. jest br1:1.k taborów. Chcąc się uniezależnić, Gazownia zapoczątkowała już stworzenie własnego taboru przez zakup
pary koni. Dalszą poprawę w kierunku· usprawnienia zwózki uzupeł
ni posiadanie własnego placu z bocznicą kolejową.
Prace w tym kierunku są w toku. Dyrekcja Gazowni nie ustaje
w wysiłkach, mających na celu potanienie gazu, a jednocześnie dąży
do podniesienia produkcji. Już niezadługo wykończone zostaną konkretne projekty w tym względzie.
KANALIZACJE I WODOCIĄGI
Kanalizacja i Wodociągi ·-- to jeden z głównych współczynni
ków utrzymania odpowiedniego poziomu sanitarnych warunków miasta. Skanalizowanie Łodzi jest dziełem polskich samorządów. Po gospodarce carskiej nie otrzymała Łódź w spuściźnie zadnych nowoczesnych urządzeń miejskich. Bezpośrednio przed obecną . wojną konalizacja w .Łodzi nie objęła jeszcze tylko niektórych peryferii. Przyłączenia wodociągowe były na ukończeniu. Okupant hitlerowski w
przeciągu 5 i pół lat niczego w tym kierunku nie zdziałał. Zadanif.:
ostatecznego sfinalizowania Kanalizacji i Wodociągów w Łodzi staje przed nami do wykonaniti. w najbliższej przyszłości.
W pierwszym rzędzie po ustąpieniu okupanta, zajęto się naprawą uszkodzeń i uruchomieniem poszczególnych części
kanalizacji
i wodociągów.
Prace Dyrekcji Kanalizacji , i Wodociągów w Łodzi rozwijają
się obecnie normalnie.
KOMUNALNA KASA OSZCZ~DNOśCI M. ŁODZI
Lokale Komunalnej Kasy Oszczędności m. Łodzi były zajmowane przez wojsko radzieckie i zostały zwolnione dopiero 23 lutego
rb. W tym dniu Kasa rozpoczęła funkcjonowanie, polegające narazie wyłącznie na wymianie pieniędzy. Czynności te trwały do dnia 10 marca rb. Stan kasy na dzień 31 marca 1945 r. wynosił 533.424,70 tys.
· zł. Kasa prowadzi obecnie operacje kredytowe i wszystkie inne czynności, w zakres jej zadań wchodzące.
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Stan "'gotówki ' W kasie w dn. 30. 6. 1945 r. wynosił
Zł.
630.227.26 lok~t . w bankach „
„
„
.„
„ 12.339.995 .4ą
„ r-kow czekowych na 59 rachunkach w dniu
30. 6. 1945 r. wynosił
13.490.037.05
„ r-ków wkładów oszczędnościow.ych na 27 ra" chunkach w dn. 30. 6. 1945 r. wynosił
369.569.30
„ u_dzie}onych przez Kasę kredytów 63 kredyto..
b10rcow w dn. 30~ 6. 1945 r. wynosił
„ 2.140.850. Ka~a zatrudniała w miesiącu czerwcu rb. 22 osoby personelu.
Wypłacono tytułem poborów zł. 38.000.-

- „

BEZPIECZEŃSTWO

OGNIOWE

. w. Łodzi - w mieście przemysłu, bawełnianego i wełnianego,
su;-owcow łatwopalnych --· problem zabezpieczenia fabryk i składów
przed wy~adka~i o_gnia był zawsze nader doniosły. Łódź ma też pięk
ne tr~dycJe pozarmctw_a. W roku 1936 Łódzka Straż Pożarna, repre•
zentuJą_ca P?lskę na międzynarodowych zawodach straży ogniowych
w Med10lame, zdobyła pierwsze miejsce.
•
·
.
. Okupacja i w tej dziedzinie spowodowała znaczne spustoszenia,
zarowno w materiale ludzkim, jak i w urządzeniach i w taborze .
. S~raż ~o_ża~na m. Łodzi obecnie obejmuje organizacyjnie: a) '
s::azmce M1eJs~1e, b) Straże Pożarne Fabryczne i c) Straże Pożarne
__ roznych zakładow użyteczności publicznej.
. ~trażnic ;niejski;h jest 6, które tworzą 3 Oddziały Ł . S. P. a mianow:c~e, O?dz1ał _I Połnocny (2 strażnice) Oddział II śródmieście (2
strazmce) i Oddział III Południe (2 strażnice) .
.
Uruchomione już zostały straże pożarne Scheiblera i Grohmana
I. K. Poznańskiego oraz Widzewskiej Manufaktury.
'
Stan osobowy Straży Pożarnej m. Łodzi w dniu 1 czerwca 1945
·
toku ':"ynosił 232 pracowników, w czerwcu przyjęto 21 pracowI}ików,
9
zwolmono 7.
Stan taboru mechanicznego na 30. 6. rb.:
auto-pogotowia 3 wozy, z których 2 w używaniu, 1 w remoncie,
beczkowozy . -- 1 w używaniu. 3 w remoncie; sikawki motorowe _ 6
w

używaniu .

RZEżNIA .MIEJSKA

. U~ój. zwierząt na potrzeby ludności cywilnej Rzeźnia rozpoczę
ła w m1es1ącu marcu. Przy pomocy Związków Pracowników Rzeźni
czo-W ędliniarskich w marcu przystąpiono również do oczyszczania,
wyszlamowania i zasolenia dużych ilości jelit, pozostawionych przez
okupanta.
'
~posobe~1. gospodar;zym dokonano całego szeregu napraw róż
,f~ch mstalacJ1 i urządzen, uszkodzonych w czasie działań wojennych.
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Ubój zwierząt w miesiącu' czerwcu rb. w stosunku do poprzednich miesięcy wzrósł .pokaźnie i wynosił: 2.690 sztuk bydła, 597
sztuk świń, 540 cieląt, 41 owiec i 17 koni, z czego przypada na:
koni
owiec
cieląt
świń
bydła
1'7
6
367
204
1292
k ontyngent
26
123
117
1021
wojsko
9
50
254
377
wolny handel
Zapotrzebowa nie na lód sztuczny wszystkich instytucji i osób
prywatnych, wskutek uruchomienia drugiej maszyny do produkcji
lodu, zostało całkowicie pokryte.

Dziennik Zarządu Miejskiego w ·Ł odzi

N .2.

Nr.' 2.

o dnia 17 . lutego 1945 r. uruchomiono ~szystkie syreny alarna teren.ie m. ~odzi w liczbie 90 sztuk wraz ze zbiorowym
obsługi t~chmcznej. ·

I

. Utw0rzono 27 komend LOP na .terenie miasta. w dalszym cią
gu zorgann~owano LOP.' w następujących miejscowościach okolicznych, ,w okręgu _40 km, w celi.: obrony ośrodka miasta Łodzi : Zgierz,
Stryko":', Ozorkow, Aleksandrow, Konstańtynów, Lutomiersk, Łęczy· Ca, Zd~nska-Wola, Pabianice, Łask, Ruda Pabianicka Rzgów Tuszyn
'
'
'
Kurowice, Koluszki i Brzeziny.

TRAMWAJE MIEJSKIE
· Po wyjściu okupantów z Łodzi na terenie Kolei Elektrycz~ej
Łódzkiej została wyłoniona spośród pracowników Rada Załogowa ,
.
która wstępne swe prace rozpoczęła już 1945 roku.
Od 18. 1. - do 31. 1. ·1945 podję~o pracę 500 pracowników.
W dniu 1 marca liczba pracowników wynosiła 1.651 osób. Wobec stałego zwiększania się ruchu tramwajoweg o ilość zatrudnionych wzrasta stopniowo. Na dzień 1 lipca rb. stan zatrudnienia na K. E. Ł. wy2.300 osób.
Uruchomienie linij nastręczało dużo trudności z powodu rabunkowej gospodarki okupantów. Tabor kolejowy był zdewastowany , dopiero w miarę dokonywanyc h napraw następowało zwiększanie uruchomienia. Z-aznaczyć należy, że okupanci do naprawy wozów uży
wali materiałów zastępczych, które się szybko niszczą i powoduj ą
coraz dalsze szkody. Wobec tych poważnych braków i wobec tego, że
okupanci miast inwestowania , niszczyli tabor tramwajowy, wystąpio
no z wnioskiem o otrzymanie rekompensaty w postaci 100 wozów
tramwajowyc h wąskotorowyf h , zapasowych silników, maszyn oraz
innych urządzeń i artykułów technicznych z miast niemieckich. Dotychczas wniosek ten nie odniósł skutku.
Na 1 lipca rb. kursowało 215 wozów na 13 liniach.
W czerwcu przewieziono 9.569.653 pasażerów
Wpływy w miesiącu czerwcu 1945 r. wyniosły: żł. 10.331.926,90
„ 12.732.340.23
„
„
„
wydatki „ · „
nosił

OBRONA POWIETRZN A

i·

Do zakończenia wojny ważną dziedzinę bezpieczeństwa miasta
Łodzi i jej mieszkańców stanowiła Liga Obrony Powietrznej, zorganizowana przez Gminę Miejską pod nazwą Główna Komenda LOP
i prowadząca swą działalność pod egidą miasta. N a czele Ligi w charakterze komendanta stał Prezydent Miasta.
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z konferencji przedstawic ieli większych miast w Polsce,
odbytej w m. Łodzi w dniu 18· lipca 1945 roku, w sali konferency jne:i
Zarządu Miejskiego w Łodzi, ul. P iotrkowska 104
Obecni na konferencji ob. ob.:
Z ramienia Zarządu Miejskiego w Pozńaniu:
Prezydent
Dr. Dunin-Michałowski
Dyrektor
Tyrakowsk i
Naczelnik
Dr. Donat
z ramienia Zarządu Miejskiego w Lublinie:
_ Prezydent
T. Kadura
.
Przew. M.'- Rady Narodowej T. Dymowski
Naczelnik
_ _ inż. T. Ostrowski
ramienia Zarządu Miejskiego w Częstochowie: ,
Prezydent
_
Dr. T. J. Wolański
Wiceprezyd ent D. Kapalski
Naczelnik
_
mgr. A. Wysokiński
Naczelnik · _
J. Nowakows ki
ramienia Zarządu Miejskiego w Bydgoszczy :
Prezydent
_
W. Szukszta
Wiceprezyd ent .Rudnicki
Dyrektor
___ inż. E. Tubielowic z
Naczelnik ,
mgr. Majerowicz
.
Przew. Związku Zaw. Prac. ...,..-- Ruszkowsk i
Radca Prawny -- mec. Spikowski
Radca Prawny ~ mec. Kuziel
Radca Ekonomicz ny
mgr. Baraasz
ramienia Zarządu Miejskiego w Gdańsku:
Naczelnik _ _ T. Wiewiórko wski
z ramienia Zarządu Miejskiego w Łodzi:
Prezydent
K. Mijał
Wiceprezyd ent
St. Duniak
Wiceprezyd ent K. Ga~l~s .
Ławnik
__ J. Jagodzmsk1
Dyrektor
mgr. A Gi1:1?be~t
V/ic.edyrek tor - - W. Gral~nskl
Naczelnik
T. Wysocki

z

z

z
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mgr. B. Koehler
H. Frey
Z. Wróblewsk i
R.· Szymański
~a::: . J. Drzozowski
Nac~elnik
M. Lebenbaum ·
Radca Prawny ·- mec. S. Sztromajer
Radca ~rawny _
E. Pieńkowski
· ' W trakcie posiedzenia przybył ob. M. Porowski - _ wicedyrekt or
Departame ntu Samorządoweg o Ministerstw a Administra cji Publiczner którego Prezydent K. Mijał zaprosił do wzięcia udziału w konferencji.
,
. · Konferencję zagaił Prezydent m. Łodzi, K. Mijal, witając przy. byłych przedstawic ieli miast i nadmieniając, że na konferencję zaproszono przedstawic ieli miast: Warszawy, Krakowa, Poznania, BjW.-.. goszczy, Katowic, Gdańska, Lublina, Częstochowy, Łodzi. Nie przybyli przedstawic iele miast: Warszawy, _ Katowic i Krakowa, przy
czym z Katowic i z Krakowa otrzymano depesze o powodach nieprzybycia.
'
inż.

Konferencj a ma na celu zorientowa nie' się, w bolączkach i problemach samorządów większych miast, przypuszcz alnie bowiern bolączki, które odczuwa samorząd m. Łod'zi, istnieją również i na te_renie saitiorządów innych miast. Wskazane byłoby, aby. dzisiaj omó. wić zagadnienia najistotniej sze i 4 nteresy nas bezpośrednio obchodzące oraz zastanowić się, czy nie --zachodzi konieczność zwołania
Zjazdu miast całej Polski. Jeśli to okaże śię konieczne naleźałoby
ustahć porządek dzienny obrad Zjazdu, opracować tezy i przesłać je
do komórki, której powierzone będzie organizowa nie Zjazdu. Musi·. my o trudnościach
gospodarce samorządowej poinformować Rząd,_
gdyż często nie jest on należycie zorientowa ny w naszym trudnym
położeniu finansowym .
~ ·.
Prezydent K. Mijal proponuje przyjęcie n:astępi..ijącego porząd·. ku obrad konferencji .
1. Wybór Prezydium.
2. Stan finansowy samorządów.
'. 3. Problem mienia opuszczone go i porzuconeg o.
4. Stan gospodarcz y zakładów użyteczności publicznej.
5-; · Szkolnictw o powszechne .
6. Udział miast w akcji przesiedleńczej na Zachód.
7. Wolne wnioski i rezolucje.
Prezydent m. Poznania wnosi o uzupełnienie porządku clzien-nego sprawami opieki społecznej i zdrowia publicznego , natomiast
Pre_z ydent m. Lublina sprawą aprowizacji miast.
Wobe~ nieźgłoszenia innych propozycji _ przyjęto zapropo-
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nowany przez Pr~zydenta 111. Łodzi i uzupełniony przez Pr/zydentów· Miast Poznania i Lublina porządek obrad konferencji/

I. WYBORY PREZYDIUM:

I

Prezydent m. Łodzi prosi, aby prnedstawicie le mia~t wysunęli
kandydatów na przewo ~niczącego konferencji.
/
Prezydent m. Lu.b lina proponuje zaprosić na pr~ewodniczącego
Prezydenta m. Łodzi, ob. K. Mijala. Innych kandy datur nie zgloszono.
Przewodnictw o obejmuje Wiceprezyden t m. Łodzi , St. Duniak ,
i poddaje wniosek pod głosowanie. Wniosek zostaje przyjęty jedno głośnie.

Przewodnictw o obejmuje Prezydent m. Łodzi , Kazimierz .iVIi jal,
i zaprasza na wiceprzewodniczących Prezydentów Miasta Poznania
i Lublina, ob. ob. Dunin-Michałowskiego i T. Kaduro, zaś na sekre-·
tarza powołuje wicedy rektora Zarządu Miejskiego w Łodzi , Wł. Grali/1skiego.
Przewodniczący komunikuje, że Zarząd Miejski w Łodzi opracował poszczególne tezy do spraw, będących na porządku dzie~nym,
i odnośne referaty będą wygłoszone przez naczelników odnosny ch
resortów miejskich.
/

II. s.TAN FINANsąwv SAMORZĄDÓW.
Sprawy podatkowe referuje naczelnik Wy działu Po.~atkowego
Zarządu Miejskiego w Łodzi, T . Wysocki. Na wstępie referent w ymienił źródła podatkowe, z których do września 1939 roku korzystały samorządy miejskie i scharakteryzował ówczesną sytuację w ten
sposób, że samorządy żawsze borykają się z trudnościami finansowymi, aczkolwiek istniały okresy, w .który ch dochody podatko w~
wykazywały lepszy stan, -t,o jednak, ogólnie biorąc , istniejący wówcz&s stan prawny nie stwarzał warunków, wolnych od trosk o dostateczność , stałość i pewność źródeł podatkowych gmin, - a ty111
samym nie dawał gwarancji całkowitego wypełnienia ustawowych
zadań samorządu. Okres przedwojenny w zakresie skarbowości k omunalnej charaktervzuj e zanik dochodów samodzielnych i wzrastającą zale~ność budfetów miejskich od wpływów skarbowych. ~o
piero w ostatnich latach przed wojną dało się zauważyć pewną zima:
nę poglądów na finanse miejskie, która znajduje wyraz w tend2ncJ1
ku ich usamodzielnie niu (podatek drogowy , opłaty rejestr.acy jll e o~
prze<l~_iębiorstw i zajęć), Następnie referent Omawia zagadnje~ie finansów na tle Dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 roku o refornue samorządowego systemu podatkowegÓ. Tendencją Dekre!u jest pr~e·
· kazanie związkom samorządu terytorialnego na okres Jednego r oKu
podatków:~gruntowego, od nieruchomości i od lok~li z jednoczesnym
zawieszeniem prawa do udziałów w podatkach panstwowych, dod atkach komunalnych do podatków państwowych i pobierania sz~re~u
samoistnych danin komunalnych. Pobieżne obliczenia wskazuJą, ze
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uzyska e natej podstawie środki finansowe będą niedostateczne . p\ zy
lam. Łodzi sprawa ta wygląda w ten sposób, że jeśli Vf r.1939
przy y;y :[tkach zwyczajnych w globalnej kwocie 30 mill.onów zło
ty~h, ogól~~ wpływJ'." podatko,we ustąlo~e na 22 mi~im:w . zł. co stanoWl/ pOkryc1e 1wydatkow w 73 % , to obecme przy prehmmowan ych wyditkach na 9 miesięcy 1945 roku w kwocie 150 milionów zł. - wpły
wy podatkowe przewiduje się w kwocie 60 milionów zł., co pokryje
ty ko 40 % rozchodów. Przy 5-krotnym więc wzroście wydatków ·'Ypływy pomnażają się zaledwie 3-krotnie. Taki stan przy zastosowa. iiu mal{symalnej kompresji wydatków, zmusi gminę do szukania
nowych źródeł dochodu, tj. do wprowadzenia nowych podatĘów.
Wprowadzeni e nowych podatków różnych typów w różnych gminach
wydaje się rzeczą niewłaściwą, gdyż wytwarza nierówność i mozajkę
podatkową i na dłuższą metę nie daje rozwiązania. Inic3atywa samorządu w nakładaniu nowych podatków utrzymana być winna w granicach, podyktowanyc h interesem Państwa i ludności.
·przyjmując , że Dekret z dnia 13 kwietnia 1945 roku ma charakter eksperymenta lny, o czym świadczyłoby v1prowadzenie go 1n 1
rok, że związki komunalne winny zgodnie ze swym charakterem
j przeznaczenie m oprzeć swój byt finansowy na własnych dochodach ,
że utrzymywanie samorządu z funduszów Skarbu Państwa jest sprzeczne z zadaniem i celem samorządu', referent wysunął następując ą
teze:
- konieczna jest poprawa finansów konmn~lnych przez usamo. ' dzielnienie skarbowości związków samorządowych, przez przy;;:
znan ie gminom samoistny ch, stałych _i wydajnych źródeł podat~,
kowych.
Do czasu jednak unormowania tych spraw, już obecnie doraźna sanacja finansów komunalnych wydaje się kwestią palącą. Sugestie
'"': tej sprawie winny iść w kierunku przyznania samo,rządom udziało~ w pod~tku obrotowy m, dochodowym i udziału w ~hie sprzedaż
~eJ ~yrobow monopolowyc h Państwowego Monopolu Tytoniowegc•
1 Panstwowego Monopolu Spirytusoweg o.
.. . Spr.a wy finansowe od strony rozchodów referuje nacze1nik Wy dz1a?i ~Finansowego Zarządu Miejskiego w Łodz i, mgr. B. Koehler.
Om~wrwszy problem wydatków na tle opracowanego preliminarvl
.bui;J,zetowego Zarządu Miejskiego w Łodzi na okres od 1 lipca 1945
loku do 31 marca 1946 roku referent wysuwa następujące tezy:
_Strukturalny charakter deficytów budżetowych. Nałożony na
samorządy w obecnej chwili obowiązek gospodarowan ia . w rc<i:nach zrównoważonego budżetu opartego na dochodach pienię
znych, powoduje zahamowanie działalności zwiazków samorzadowych.
·
• . . DocJ:ody zależne są od stoonia rozwoju życia gospodarcze. go i poziomu przeciętnej stopy ~ciowej narodu. W najbliższych
lafach nie można oczekiwać regeneracji ! y ch dwu baz podatkokłado~ą

, i!_' _!'._,a :- zqd u
4_x________D_:'._:e_:'_n_

od_z_.i_ _ __ __ }'lr:.__2.
l _,_v_t___
J\_•\ ,_·e_is_k_ie_.g_„l_

wych: ·a zatem i dochodów t akich, któreby nie uszc:.mplaj'ąc sub stancji majątkowej podn1iotu opodatkowania, mogły ?aspokoić
„
potrzeby grriin na pożądanym przez nich poziomie.
Zwężonej bazie dochodów przeciwstawiają się zwiększo rv.:>
w y datki. Wydatki w dobie obecnej i w ciągu następnych lat bę 
dą posiadały podwójny charakter. Będą tu niewątpliwie nor :l1<1lne w ydatki, wynikające z normalnej działalności gminy w ~ 1 ~1nyrn okresie budżetowym. Przede wszystkim jednak będ<1 domagały się zaspokojenia potrzeby wynikłe z powodu wojny
Wskazana rozbieżność będzie · miała zatem charakter s t.<iły
w ciągu najbliższych lat, co sprawia, że deficyt y bud żet ov. e
w tych najbliższych latach będ ą zjawiskiem st a ł~r m , a wi.ęc
strukturalny m.
Budżety hezpieniężne. Zagadnienie deficytów budżetowyc h
rnoj:na wprawdzie rozwiązać przez dotacje skarbowe lecz, że t a
sama okolic zność dotyczyć musi również budżetó w państwo 
w ych, przeto droga dotacji jest drogą do inflacji.
Inna droga rozwiązani::! problem"tl deficytów, t·J przeniesie nie budżetów samorządowych z płaszczyzny budżetów pienięż -
nych na płaszczyznę - b ezp ieniężnych . Obecnie struktura go. spodarcza Państwa Polskiego umożliwia to przejście. Państv. ·o
jest posiadaczem kluczowych środków produkcji oraz główny m
dysponentem artykułów pierwszej potrzeby, a stan ten ma ten. dencję dalszego rozwoju.
Słusznym więc będzie , aby ta część produkcji, która potrzebna jest związkom komunalnym ominęła drogę: pieniądz towar . pieniądz, lecz była przydzielana gminom, jako produkt,
przeznaczony do zaspokojenia ich potrzeb.
W chwili obecnej w ten sposób zdaje się, może być już rnz wiązana sprawa opału, papieru, materiałów włókienniczych ora:>:
artykuł§JV spożywczych, zarówno dla potrzeb miejskich, jai\:
również" w charakterze częściowego pokrycia płac .
Dalsze rozszerzenie „bezpieniężnej" części budżetu zależeć
będzie od wyników przenikania państwa na nowe tereny w d ziedz'inie gospodarczej, dotąd niezupełnie jeszcze przez Państwo
opanowane.
Budżety quasi -:- nadzwyczajne. W wydatkach budżeto
wych naogół można było rozróżniać dwa elementy: element t e-raźni ejszości i element rozwojowy. Wyrazem pierwszej grupy
- to wydatki stale powtarzające się dla zachowania status quo
dziedziny zainteres,owań gminy, Wydatki drugiej kategorii - t o
wyraz dążenia gminy do objęcia danej dziedziny szerzej i głę
biej. W obecnej chwili w każdym niemal wydatku tkwi elemen t
dodatkowy. Jest nim ' ciężar, spowodowany skutkami wojny.
Ten nowy rodzaj wydatków nie powinien obciążać bi eż ącego
okresu budżetowego. Z drugiej strony ----'- klasyczna forma bud-
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' ż~u z pod~iał~m na budżet zwyczajn_Y i nadzwyczajny nie jes.t
dla\ tego zJa~1ska dostateczna. Budzet bowiem nadzwyczajny
w klasyczne] strukturze budżetu jest niezależny od budżetu
r:i,ormalnego i pozostaje w luźnym jedynie z nim związku. Może być on traktowany zupełnie oddzielnie bez wpływu na bud·
' _ żet zwyczajny.
Nadzwyczajność zaś wydatków, wynikających z zaległości
wojennych, jest tego rodzaju, że nie tylko nie mogą być one traktowane osobno, lecz są niejako wstępem dla wydatków zwyczajnych. Będąc zatem z natury wydatkami pierwszej pilności, muszą być jednak wyodrębnione budżetowo , gdy ż sw y m ciężareu c
nie mogą kłaść się na bieżący okres budżetowy, lecz dać gminom możność rozłożenia tego ciężaru na lata kolejne _ Jeps;~e.'
- Stąd wnios~k: zaległości wojenne stanowi ą osobną grupę
wydatków. Wydatki t e muszą być traktowane łącznie z budże
tem zwyczajnym. Pokryciem tych wydatków nie mogą być dochody budżetu zwyczajnego. Mogą być one pokryte jedynie
z pożyczek skarbowych, _by tym sposobem dać moż ność gminom
na rozłożenie ich ciężaru na szereg lat kolejnych.
Przewod:riiczący otwiera dyskusję nad wygłoszonymi referatami .
" Prezydent m. Bydgoszczy, ob. lV. Szukszta.

/.

,Przed przystąpieniem do dyskusji należy zdać sobie sprawę, jaka jest polityka Rządu w stosunku do saq10rządu terytorialnego : rozbudowa, czy też hamowanie działalności. Z niektórych posunięć rz1dowych odnosi się wrażenie, że polityka zmierza do ograniczenia roli
_samorządu. Z enuncjacji czynników rządowych wynika, że samorzą
dy nie mogą liczyć na pomoc finansową ze strony Rządu. Powinny
po.wstać fundusze wyrównawcze na pomoc najbardziej potrzebującym
miastom. Sytuacja finansowa wszędzie jest jednakowa i referent słu
sznie twierdzi, że jest to zjawiskiem strukturalnym. Działalność Ko"
n:1isji mieszkaniowych i kwestie aprowizacyjne są zjawiskiem przejś
c10wym, ale. wymagają poważnych wydatków. Na terenach gdzie zackodzi potrzeba rehabilitacji, są jeszcze większe wydatki, np. w Bydgos~c~y, gdzie na 115 tysięcy ludności _ około 60 tysięcy pragnie re,hab~htow:ać się. Następnie wzmożone są wydatki na opiekę społecz11ą,
, gdyz oprocz miejscowej-ludności opiekować się trzeba ludnością przetływo~ą. Przed ,nami są zasadnicze problemy: załatanie. budżetu i co
czy me,, aby byc samowystarczalnym. Należy dążyć do ograniczenia
wydatkow. P!"zez dobrą ap.alizę można ograniczyć różne wydatki, np.
personalne. W Bydgoszczy istniałaby możliwość redukcji personelu
n~wet o, 30~~obecnego stanu. Wydatki, związane z oświatą należałoby
pnerzucić .na Państwo. Wysokość opłat administracyjnych nie jest
Wszy,s tkich miastach jednakowa: w jednych pobiera się za tę samą
czynnosc zł. 5.- , w inny ch zł. 50. - - Ministerstwo Administraoji Pu-
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blicznej dąży do tego, aby samorządy pobierały opłatę w znacznej
wysokości. Ogólnie biorąc .należy z jednej strony ograniczać wydatki, żaś z drugiej - domagać się znacznych dotacyj.

Prezydent m. Poznania, ob. dr.

Dunin-Michało,11rski.

Będąc ostatnio w Ministerstwie Administracji Publicznej w
sprawach finansowych rn. Poznania _ Prezydent otrzymał odpowiedź, ·że j~żeli gmina nie ma pieniędzy -- to należy likwidować
poszczególne działy gospodarki miejskiej, np. utrzymywanie zieleń
ców, wydatki na opiekę społeczną itp. Musimy dążyć · do odbudowy
gospodarki i:niejskiej i robić to od podstaw, aby za lat 20 bytu niepodległego nie było tego, co jest obecnie. Łódź jest prawie niezniszczona, natomiast Poznań jest bardzo zniszczony, jak również znisz. czone jest życie gospodarcze. Straty na skutek działań wojennych
wynoszą 70 % . Bez generalnej pomocy ze strony Rządti nie widzi
wyjścia z sytuacji. W dalszym ciągu , tak, jak to miało miejsce pr;:ed
wojną, dąży się do ograniczenia samorządu. Dochody zostały odjęt e
i· to co uzyskaliśmy na mocy nowego Dekretu zaledwie w 30 % pokrywa wydatki. Należy wynaleźć stałe źródło dochodów i na nim.
oprzeć gospodarkę. Przed wojną Poznań miał możność uzyskiwania
kredytu w Komunalnej Kasie Oszczędności, a teraz instytucja ta ,
z braku kapitału , nie może obsługiwać Zarządu Miejskiego. Wojsko
pozajmowało różne miejskie obiekty, które dawały Zarządowi Miejskiemu poważne wpływy i te obecnie odpadły. Przez Poznań przepływa dziennie 15 tysięcy repatriantów i miasto JT,usi dbać o to, by
nie wyjechali oni głodni, a , w miarę możności, miasto daje im również f odzież. To wszyst_
k o wskazuje, że zwiększone wydatki wymagają zwiększenia dochodów. Prezydent jest zdania, że bez długo- i
średnio-terminowych pożyczek żadne miasto- a nawet i Państwo, nie
będzie w stanie gospodarować. Jeśli chodzi o redukcję personelu, to
np. w Poznaniu jest to niemożliwe. Urzędnicy są nowi, źle opłacani
i praca ich przez to jest mało wydajna. Należy ostrzec czynniki
miarodajne, że system niskich zarobków przy niedostatecznej aprowizacji i zaopatrzenia w odzież, spowoduje demoralizację społecze11si;wa polskiego. PracowQik zarabiający np. 600.- zł. miesięcznie musi brać łapówki. Wcześniej, czy później musi dojść do inflacji, ponieważ przy dalszym stosowaniu deflacji będą nadużycia.. Należy
pójść na umiejętną inflację, gdyż to tylko pozwoli odbudować ży~ie
gospodarcze i prowadzić należytą gospodarkę. Trzeba mieć odw a gę
~pojrzeć prawdzie w oczy.

Wiceprezydent m. Łodzi, ob. K: Gallas.
Jakkolwiek Łódź wydaje się niezniszczona, to jednak stan nie1· uchomości przedstawia się źle i nie można z nich w wielu wypadkach
korzystać. Najbardziej zniszczona jest północna część miasta teren t.Z\v. ghetta. Gospodarka Tymcza.sowego Zarządu Państwowego
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pozosta~1ia wiele do życzenia, gdyż Zarżąd ten ogranicza swą działal
ność je<;lynie do ściągania komornego. Nie należy twierdzić, że za1:niei-Żenia Rządu idą w kierunku ograniczenia -samorządu, ponieważ ustosunkowanie się w całym szeregu posunięć wskazuje . ...że Rządowi
zależy na samodzielności miast, czego nie możnaby powiedzieć o
okresie przedwojennym. Podatek od nieruchomości i lokalowy stwarzają poważny dochód, ale to nie zapewnia pokrycia wydatków. Wi~eprezydent

omawia następnie sytuację finansową Łodzi, przytaczakwoty . wpływów z poszcz_ególnych źródeł dochodowych. Następ
nie przechodzi do przedstawienia projektów Zarządu Miejskiego w
Łodzi odnośnie wprowadzenia nowych podatków: od spożycia w r:e.stauracjach, od wypłacanych wynagrodzeń , od energii elektrycznej
i inwestycyjny, wymieniając przypuszczalne kwoty wpływów, jakie
:mogą_ przypaść miastu po wprowadzeniu podanych podatków w ~y, cie. Zarząd Miejs_ki w Łodzi wystąpił do Rządu z· wnioskiem o prze. kazanie miastu w całości wpływów z podatku wojskowego. Niskie
wynagrodzenie pracowników odbija się bezsprzecznie na ich samo.. p_oczuciu,. obniża wydajność pracy i deri10ralizuje ogólnie wszerz i w
j-ą_c

;głąb społeczeństwo.

Przewodniczący wyjaśnia, że należy w przemówieniach poruproblemy, któreby dały wytyczne w kierunku uzdrowienia naszych . buc;lżetów. Przede wszystkim należy znaleźć własne tt{>dła doehodowe; nie zgadza się z twierdzeniem, że Rząd dąży do ogranicze_:iia roli samorządu, ponieważ przeczy temu cała polityka rządowa
wobec- samorządu. Problemu inflacji nie należy wysuwać , ponieważ
państwo nasze na to nie pójdzie, gdyż inflacja w końcowy m efekcie
uderza w masy pracujące.
szać

'•

Ob. mgr. Bardasz z Bydgoszczy.
Przemiany, jakie nast'ąpiły wskutek kataklizmu wojennego, są
następstwem wielkich przemian gospodarczych, jakie dokonały się
11a Wschodzie i na dalekim Zachodzie (Ameryka). Wielu z nas nie
uświadamia sobie tych przemian i może zapóźno zorientować się
,W ich znaczeniu, Miasto obecnie traktowane jest jako jednostka społeczna , a nie tak; jak przedtem _ jako jednostka administracyjna.
Miaąto, jako jednostka gospodarcza, musi mieć kapitał i Państwo
m~si go miastu dać, choćby tytułem odszkodowania za zniszczeni.a
wojenne. Na to kapitał musi się znaleźć. Należy iść drogą deflacji ,
gdyż inflacja jest niebezpieczna, bo zyski daje jedynie pozornie. Forrha .budżetu bezpieniężnego nie jest realna. W pierwszym okresie na.:
szeJ gospodarki wydatki ulegną kompresji i wskutek tego będziemy
zmuszeni ścieśnić swą działalność w pewnych dziedzinach. System
~~r administracyjnych może wpłynąć na poprawę budżetu. Należy
Jsc PO; linii polityki stabilizacyjnej. Podatki trzeba utrzymać i rozbu,dowac.
..
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Prezydent. m. Częstochowy - . ob. dr. T. Wolański'.
Na konferencji brak przedstawiciela Rządu, któryby mógł zapoznać się z bolączkami samorządów. Zgadza się z przedmówcą, że
trudności wynikają z ogólnej sytuacji i że problemy te są wszędzie
jednakowe. Kryzys jest konjunkturalny, a nie strukturalny. Rząd nic
·ogranicza samorządów w dziedzinie nowych źródeł podatkowycL
Miasta mogą wystąpić o przydzielenie dla potrzeb samorządu folwarków (Częstochowa ma 3 folwarki). Da to możność wykorzystania
folwarków na poprawę bytu pracowników przez przydział po godziw:ych cenach ~óżnych artykułów żywnościowych oraz przysporzy
miastu dochodow. Do pracy w folwarkach winni być wciągnięci pracowr:icy i dlatego celu trzeba wykorzystać każdą~ wolną od pracy
godzmę.
Folwarki takie winny być przydzielone również wielkim
fabrykom i instytucjom. Należy rozgraniczyć, co powinno robić Pań
stwo, a co należy do samorządu. Wydatki, związane z usunięcie m
skutków zniszczeń wojennych, winno pokrywać Państwo. Należy ci.snąć podatkami spekulantów. Opodatkowanie społeczeństwa na cele
filantropijne może być tylko dobrowolne. Są ludzie zawodowo bawiący się w filantropię. Z takich ludzi można organizować rady szpitalne i inne podobne instytucje i oddawać im pod opiekę duchow ą
i materialną te agendy. Aktualnym podatkiem mógłby być podatek
od wzbo.gacenia wojennego 1 tu miasto powinno wystąpić z inicjatywą.

·wiceprezydent m. Bydgoszczy, ob. Rudnicki.
Solidaryzuje się z wywodami wiceprezydenta m. Łodzi K. Ga lla;sa. Budżety jeszcze długo nie łręclą zrównoważone. Państwo czerpie
dochody z przedsiębiorstw, które były kiedyś własnością prywatnych osób. Należałoby wystąpić o przekazanie tych przedsiębiorst vv
samorządom.: Przemysł posiada duże dochody i może przeto dobrze
wynagradzać pracowników. Trzeba usilnie szukać nowych źródeł pokrycia wydatków.
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Miastom przyznano podatek gruntowy, wysoce w miastach nie··
realny, ponieważ w miastach nie ma gruntów. Podatek od nieruch omości i od lokali również jest nierealny, bo przy cenie komornego
z 1939 roku daje to małe sumy. Państwo podwyższyło znacznie różne
opłaty, np. za papierosy, za spirytus itp. Relacja w st.osunku do cen
przedwojennych jest prawie 64-krotna, dlaczego więc miasto przy
wymiarze podatków ma się opierać na cenach, np. komornego z 1939
roku. Ministerstwo Skarbu musi dowiedzieć się, że przyznane miastom podatki są nierealne. Bydgoszcz pragnie, aby przywrócono udziały w podatkach dochodowym i obrotowym i to od 1 kwietnia rb.
Przewodniczący, reasumując wyniki dotychczasowej dyskusji,
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:<>świadcza;iż nie zawsze toczyła się ona na rozpatrywany temat. Ogólnie można · powiedzieć, że samorząd usamodzielnia się i nie można
obecnej jego pozycji porównać z pozycją sprzed 1939 roką Jesteśmy '
· na drodz~ do ustabilizowania gospodarki miejskiej. Jeśli chodzi o podatek gruntowy - to Państwo, przyznając go samorządom, - miało
na uwadze samorząd całej Polski i w tym wypadku miało na myśli
. n„czej gminy wiejskie, a nie miejskie. Prezydent 111. Poznania proµónuje' popierać drobny 1pr_zemysł kosztem wielkiego, obawiając się,
'i:z .teh przejdzie w obce ręce. Trzonem gospodarki Państwa i naszej
·jest ciężki przemysł. Musimy zrozumieć, że rozpoczynamy pracę w
ciężkich ' warunkach i że kraj mamy zniszczony.
- Tezami do planu finansowego powinny być: 1) oddzielenie obo. wiązków Państwa od obowiązków samorządu, 2) wynalezienie moż
liwości nowych źródeł dochodowych, 3) kompresja wydatków przez
.wy.eliminowanie tych, które w obecnym czasie nie są kpnieczne.

Prezydent m. Poznania, ob. dr. Dunin-Michałowski.
~- Przyznaje, że administra<::yjnie samorząd nie jest ograniczany
· ptze'Z · Rząd, ale finatfsowo dość znacznie. Realne źródła dochq.dów
ożywią życie gospodarcze miasta.
.
PrzewOdniczący zapoznaje przybyłego w tym czasie przedstawicięla Ministerstwa Admin.istracji Publicznej, ob. wicedyrektora M.
Porowskiego, z przebiegiem dotychczasowych obrad. Następnie proponuje przydzielenie m. Częstochowie opracowania referatu o finansach komunalnych na Ogólnopolski Zjazd Miast z tym, że pozostałe
miasta prześlą do Częstochowy swoje w tej mierze wnioski.
. Wicedyrektor M. Porowski _ do Łodzi i do innych mi~st udaje
się , <;ila zbadania w terenie sprawy elektrowni i kwestii stanu finan- sowego miast.
.cej
/

Radca Prawny m. Bydgoszczy, ob. Kuziel.
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następują-

.
„Zwrócić &ię do Krajowej Rady Narodowej, aby dekrety o reformie podatków samorządowych zostały zmienione w kierunku:
a) ,pozostawienia miastom udziałów w podatkach: dochodowym,
obrotowym i od spożycia, zużycia jako podatków, obciążają
cych te warstwy, które korzystają z urządzeń i zakresu działania miasta;
· b) pozostawienia miastom przedsiębiorstw i zakładów oraz popierania inicjatywy samorządów w kierunku rozbudowy, .
tworzenia nowych przedsiębiorstw, zakładów, służących
dobru oublicznemu".
. Zebrani p~zyjmują propozycję przewodniczącego w sprawie. po: wi~rzenia Zarządowi Miejskiemu w Częstochowie opracowania na
Ogo~nopolski Zjazd Miast referatu o finansach komunalnych.
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PROBLEM MIENIA OPUSZCZONEGO I PORZUCONEGO.
Referaty w powyższej sprawie wygłaszają kolejno ob. ob. in ż . H .
Frey, Naczelnik Wydziału Technicznego, mec. S . Sztromajer, radca
prawny Zarządu Miejskiego, Z. Wróblewski, naczelnik Wydziału G o. spodarczego, oraz_mec. E. Pieńkowski, radca prawny Wydziału Mieszkaniowego, wszyscy z Zarządu Miejskiego w Łodzi.
omawia stan budynków w Łodzi po odzyskaniu
Inż. H. Frey -niepodległości , z którego wynika, że na około 30 tysięcy nierucho mości większość stanowi własność poniemiecką lub pożydowską. Stra ty od działań wojennych stanowią około 10%, jednak cała ,dzielnica
północna (ghetto) w 25 % nie nadaje się do zamieszkiwania. W t ym
czasie były realne możliwości doprowadzenia budynków do stanu
u;i:ywalności, ponieważ braki były li tylko wynikiem zaniedbania . P onieważ zarząd nieruchomościami opuszczonymi i porzuconymi prze szedł do Tyn1czasowego Zarządu Państwowego , który, poza pobie ralliem komornego, zupełnie nie interesował się ochroną i napraw a mi
budynków, stan ich obecny jest taki, że wydatki na remont pochło 
rięłyby kwotę zł. około 384 milionów, ustalając amortyzację na 153
lata. Inne budynki \V mieście wymagają przy ' remontach mniejszych
kosztów i tam amortyzację określa się na średnio 47 lat .• W dalsze j
części referent omówił próby Zarzi;ldu Miejskiego w Łodzi przejęc ia
zarządu nad temi nieruchomościami , które nie dały jednak pozyty\vnego wyniku, bowiem postanowione przez Tymczasowy Zarząd Pań
stwowy warunki (rn. in. przekazywanie 30% dochodu brutto) nie
przez samorząd przyjęte ze względów finansowy ch .
mogły być
W międzyczasie uległ . zmianie przepis dekretu o majątkach opusz czonych, który dawał możność przejęcia na . własność nieruchomości ,
zarządzanych w okresie lat 20 wzgl. 5, a który w nowej ustawie z0 stał, jeżeli chodzi o samorząd , · pominięty. Taki stan prawny w ogóle
wyeliminował opłacalność dla samorządu przejęcia pod zarząd nie ruchomości, gdyż rola samorządu ograniczałaby się do funkcyj zwykłego administratora, otrzymującego za administrację 10% d ochodu .
Mecenas S. Sztromajer, nawiązując do referatu inż. Frey a v części, doty cz ącej prawnych możliwości przejęcia ha własność przez
samorządy nieruchomości opuszczonych i porzuconych, wyjaśnia , że
zagadnienie to jest mniej więcej analogiczne na terenie całego Pa11stwa, może lekko odmienne na terenie Łodzi, gdzie h1ajątek bezpaiiski określony jest na 60 %. Ponieważ Tymczasowy Zarząd Państ wo wy
nie sprostał swemu zadaniu, należy jakoś zagadnienie to rozwiąz ać,
gdyż czekać dalej nie można. Nie chodzi już o remonty dla udogodnienia zamieszkiwania, ale chodzi o zachowan:ie substancji, bo je żeli ob,ecny stan potrwa dłużej, to naprawy w nieruchomościach t rzeba będzie wykonywać w znacznie szerszym zakresie. Nieruchomości.
niezależnie od tego, w jakich rękach ,się znajdują, stanowią mająt2k
narodowy. Dekret z dnia 2 marca rb. w art. 13 przewidywał oddawa n ie insty tucjo m prawa publicznego nieruchomości w zarząd i opie kę,
Ili.
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a przy zastosowaniu przepisów art. 36 i 37 dawał możność ubiegan_ia
się ó prawo własności za lat 20 !(majątek opuszczony) i za lat 5 (majątek porzucony) . Myśl była dobra i słuszna gospodarczo. Przepisy

te zostały zmienione ustawą z dnia 6 maja 1945 roku w tym sensie,

o prawo własności mogą ubiegać się ·jedynie Ministerstwa. W tym,
stanie rzeczy samorządy nie. mogą brać nieruchomości w zarząd, bo
rozmiary obowiązków są duże i trudno byłoby im podołać, nie mając
gwarancji, że włożone _w remont pieniądze nie przysporzą Gminie w
prżyszłości majątku. Tymczasowy Zarząd Państwowy remontów wykonać nie może, ale mógłby je przeprowadzić samorząd, posiadający
ku temu wszelkie środki techniczne. Zachodzi więc konieczność
zmiany prawodawstwa. Nasuwają się 2 konkluzje: 1) drogą aktu prawodawczego wszelkie nieruchomości mieszkalne przekazane są sa niorządom, 2) nowelizacja ustawy w kierunku przywrócenia stanu
prawnego, określonego w art. 13, 36 i 37 Dekretu z dnia 2 marca br.
Naczelnik Z. Wróblewski _ przedstawia problem nieruchomości
potrzebnych Gminom na ulokowanie biur miejskich oraz różnych instytucyj oświatowych, opiekuńczych i zdrowotnych. Ponieważ więk, szość tych nieruchomości znajduje się w zarząqzie Tymczasowego Zarządu Państwowego , wytwarza się taka sytuacja, że Zarząd ten .1driiiniStrację nieruchomości, zajętych na potrzeby Gminy, powierza mianówanym przez siebie zarządcom , zamiast przekazać ją Zarządowi
Miejskiemu. Powoduje to na terenie nieruchomości różne spory z zarżądcą, który żadnych remontów nie dokonywuje. Koniecznym jest
ustawowe przekazanie Gminom takich nieruchomości, a do czasu zał?twiartia sprawy - wstrzymanie mianowania zarządców z ramienia
Tymczasowego Zarządu. Drugi111. problemem jest sprawa wprowadzenia w posiadanie prywatnych właścicieli takich ' nieruchomości. W
tych wypadkach mogą na tle wysokości czynszu ~omornianego powsfać- między Gminą a właścicielami· spory, w których wyniku dojść
może do usunięcia z budynku instytucji miejskiej ·- jako lokatora.
·Należy sprawę uregulować w ten sposób, ·że przy wprowadzeni.u ,.,,
posiadanie nieruchomości musi być zastrzeżona nieusu~alność fokatorów. "Prócz tego należy ustalić podstawę do obliczania komornego
W budynkach, zajmowanych przez Gminę. Wreszcie wymaga uregułowai;iia sprawy przekazania Gminom remanentów towarów poniemieckich, poniewai na zaopatrywanie instytucyj miejskich w in ateriały
.
~iurowe na wolnym ,rynku ' budżet nie pozwala.
Mecenas E. Pieńkowski _ omawia kwestię mieszkaniową na
. terenie Łodzi i w konkluzji wysuwa następujące tezy:
1) przymusowe usuwanie z miast przeludnionych elementu
niepożądanego (spekulantów) do innych ośrodków i na Zachód,
) 2) oszczędność i ceiowość w gospodarowniu lokalami,
. ·3) dążenie do odbudowania obiektów uszkodzonych na koszt
zainteresowanych.
że
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należy

zwrócić się do czynników miarodajnych o przekazanie Gminom nieruchomości poniemiecki:c;h . i bezpańskich. Następnie omawia system
przydziału mieszkań w Łodzi i dochodzi do wniosku, że poniewaz w
mieście przebywa cały szereg ludzi zbędnych i nie ma żadnej podstawy do ich usunięcia, koniecznern jest wydanie dekretu, uprawniają 
cego wojewodów do wyd;i.wania zarządzeń o przymusowym usuw a-

niU takich elementów. Inaczej nie rozwiąże się kwestii mieszkani owej.
W dyskusji nad referatami zabierali głos:
Prezydent m. Poznania, ob. dr.

Dunin-Michałowski.

Tymczasowy Zarząd Państwowy nie zdał egzaminu, przeto najf'go działalność ograniczyć. Wszystkie nieruchomości bezpa ń
skie winny być przekazane Gminom. Meble również powinny być
przydzielane przez czynniki miejskie i nie powinny w żadnym razie
być wywożone z miast. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, to te mogą
nadal pozostać pod_zarządem Tymczasowego Zarządu Państwowe go .
leży

Prezydent 'm.

Częstochowy,

ob. dr. J. T.

Wolański:

Wszystkie domy poniemieckie winny być przekazane rniasto111 ,
a domy inne mogą pozostać pod zarządem T. Z. P . Miasta powinny
v.rystąpić z takimi wnioskami do Rządu.
Radca Prawny m. Bydgoszczy, ob.

Kuzieł.

Nie należy w żadnym wypadku dopuszczać do wywozu me bl i
z miast, bo w ten sposób prawy ich przedwojenny właściciel nigdyby
ich z powrotem nie otrzymał. W Bydgoszczy pierwotnie meble przydzielał Zarząd JVI:iejski ·i wtedy nie było narzekań społeczeństwa. Kiedy dysponowanie meblami przeszło do Tymczasowego Za~ządu Pai1stwowego i tenże przydzielił je 300 swoim pracownikom, a ci znowu
swoim rodzinom i znajomym, wywołało to w mieście duże niezadowolenie.
Prezydent m. Poznania, ob. dr. Dunin-Michaiłowski.
Należy postawić wniosek; że Zarządy Miejskie winny przej ąć
od Tymczasowego Zarządu Państwowego budynki i meble. W Pozna~
niu przed wojną mieszkało 5 tysięcy niemców,. a w czasie okupacJl
80.000. Jasne więc, że niem cy korzystali z mebli Polaków, a teraz
Tymczasowy Zarząd Państvyowy traktuje te meble jako poniemieckie i każe właścicielom płacić za nie.
Prezydent m. Bydgoszczy - ob. W. Szukszta.
Proponuje wnieś~ d9 Ministerstwa Skarbu petycję w sprawie
utrzymania stanU" dotychczasowego, jeżeli chodzi o użytkow a nie n ie -
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·ruchomości,

do których objęcia zgłaszają się właściciele , a które użyt
Miejski. Jeśli zaś zapadnie wyrok sądowy , to winno
być wstrzymane wykonanie tego ż .
Przewodniczący, reasumując dyskuśje i wnioski uważa, że
słuszne jest stanowisko przedstawicieli miast, występujących za no·welizacją ustawy w sensie prawa przekazywania nieruchomości w użytkowanie Gmin miejskich, z dobrodziejstwem 20-letniego przedawnienia. Słuszne jest również wydanie zakazu wywozu mebli z poszczególnych miast. Zarząd Miejski w Łodzi uważa, że interesy handlowe
(sklepy..) winny być pod zarządem Tymczasowego Zarządu Państwo
wego, gdyż leży to w jego kompetencji, jako ' zarządcy domów. My
idziemy po linii wykonywania czynności należących ustawowo d~
Gminy. Prosi o wskazanie referenta sprawy na Zjazd.
·· Jednomyślnie ustalono, że referat o nieruchomościach ,, i ruchomościach opracuje Zarząd Miejski w Łodzi, natomiast referat o mieszkaniach· i sklepach - Zarząd Miejski w Poznaniu.
O godz. -14.50 przewodniczący zarżądza przerwę obiadową
i wznawia obrady o godz. 16.20.
, '
IV. SPRAW.Y ZDROWIA PUBLICZNEGO I OPIEKI SPOkował Zarząd

ł,ECZNEJ.

Sprawę

zdrowia publicznego referuje dr. L.

Gołębiowski,

na-

~zelnik WydZiału Żdrowia Publicznego Zarządu Miejskiego w Łodzi.

Po _omówieniu stanu zdrowotnego w Polsce, zamierzeń służby zdrowia .na przyszłość, zagadnień , związanych z zagrożeniem świata pracy
,gr.uźlic ą i problemu opieki zdrowotnej nad ~atką i dzieckiem -- referent wysunął następujące tezy ;
Dotychczasowe Jecznictwo ambulatoryjne w większych miastach powinno być zreorganizowane w sensie utworz~nia ~o
liklinik na wzór poliklinik francuskich, ang1elsk1ch
i radzieckich. Utworzenie takich poliklinik w znacznym stopniu odciążyłoby szpitale, jak w budżecie , tak i w zajmowaniu łóżek
szpitalu.
2) Walka z chorobami społecznymi (jaglica, alkoholizm , reuma~~. .
}) Jednolita organizacja sanitariatu wzorowana na dosw1adczeniach dotychczasowych do 1939 roku.
• . .
.
Sprawę opieki społecznej referuje ob. R. Szymansk:, naczelmk
Vv'ydziału Opieki Społecznej Zarządu Miejskie~o w Lodzi. ~e~erent
uważa za najpilniejsze rozstrzygnięcie następuJących zagadn_1en :
1) ustalenia norm żywienia. dla · dzieci w celu uzyskama przy' działu odpowiednich artykułów żywnościowy~h,
.
.2) pokrywanie kosztów opieki za obcogrninnych i ustaleme wysokości tych kosztów,
3) opieka nad kobietą samotną,

n

w
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4) opieka nad osobami, które powracają z .,obozów, drogą opodatkowania światą. pracy i innych zawodów,
5) rewindykacja dzieci polskich, wywiezionych do Niemiec i innych "państw.
Przewodniczący, reasumując wnioski, uważa , że jeśli chod-oi
o zdrowie publiczne - to ze strony poszczególnych miast należy uzyskać informacje, jakie są w terenie najgroźniejsze choroby i jakie są
możliwoś'ci zwalczania ich. Poza tym trźeoa ustalić, ja~i ma być stosunek lekarzy do potrzeb zclrowia na terenie miasta. Jest zdania, że
lekarze winni być zobowiązani do udzielania bezpłatnej pomocy lekarskiej w określonym czasie. Należy lekarzy odpowiednio wykorzystać i rozmieścić po całym Kraju. Trzeba . zastanowić się co w dziedzinie zdrowia powi-nno robić Państwo, a co miasto. Jeśli chodzi o opiekę społeczną powinniśmy w naszych postulatach odróżnić opiekę stałą
w stosunku do swoich mieszkańców i czasową - dla ludzi chwilowo
przebywających na naszych terenach. W związku z tym powinno '>i ę
pdpowiednio rozgraniczyć wydatki. Trzeba również zainteresować
się ludźmi , którzy mają społeczne pobudki i skorzystać z ich pomocy
.i pracy.
·
W dyskusji nad referatami wzięli udział:

1

Prezydent m. Poznania, ob. dr. Dunin-Michałowski.
Wydatki na opiekę społeczną muszą być rozgraniczone mię dzy
Państwo i samorząd. W obecnych czasach stykamy się najczęściej
z gruźlicą i chorobami wenerycznymi. Gruźlica szerzy się na terenach
Polski,. przyłączonych w czasie wojny do Rzeszy, w sposób zastrasza- ·
j ący. W Poznaniu np. ~twierdzono u 40 % dzieci zagrożenie gru źlicą .
Zagadnienie gruźlicy staje się ogólnopolskie. Miasta nie są w stanie
s<1me rozwiązać tego zagadnienia i Państwo musi przyjść z pomocq,
zwłaszcza miastom większym. Również n a skutek wojny rozpowszechniły się choroby weneryczne. Są tereny, gdzie co druga kobieta
jest zarażona i należy temu odpowiednio zaradzić. Wciągnąć do tego
t rzeba nie tylko lekarzy , ale i szersze masy społeczeństwa, tym bar dziej , że powszechny upadek moralności jest wielki i trudny do po konania. 35 % do 40 % dziewcząt wraca z Niemiec z dziećmi lub m ia ł~
dzieci. Jeśli chodzi o bezpłatne leczenie, to nie można tego wymagac
od lekarzy, bo -ich jest mało i nie wszyscy są w dobrych warunkach
m aterialnych. Za badanie dzieci w Poznaniu płacimy po zł. 5.--. Stan
szpitalnictwa jest ważny. Do 1939 roku stan ti:m się poprawił , ale
wojna spowodowała zniszczenie. Należy stosować obowiązkowe b~danie lekarskie ludności, poczynając od dzieci. Jesteśmy społecz e~L
stwem, które musi dbać o przyrost lu aności , jeżeli chcemy być panst wem potężnym. Opieka ąpołeczna w czasach przedwojennych była
nienależycie wykonywana. Były miasta, w których nie było wcale
o środków opieki. Musimy podejść .do zagadn ienia z racjonaln~go
punktu. widzenia i dawać opiekę tyn~, którzy sobie na to zasłu żyli, ::i
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chwilowo pracować nie mogą. Należy założyć - ścisłą kartotekę os~b .
. kQr?:ystająct:ych z pomocy, aby uniei:1ożliwi~ je_dn?cześnie korzys~ame .
z kilku źródeł opieki. Koniecznym Jest tępienie zebractwa. Musi po~stać:'. cały szereg zakładów dla zwalczania' żebractwa i zmuszenia
ludzi _do pracy. Kwestia kobiet samotnych jest niesłychanie ważna.
'l'rzeba dla nich tworzyć ośrodki przeszk0leniowe, któreby dały opie' kę i : naukę do czasu usamodzielnienia się. Kwestia dzieci polskich;
wywiezionych do Niemiec, jest ogólnopolska. , Powinno ~ię . z~brac
z sierocińców niemieckich dzieci do lat 3, choc trochę. mowiące po
pols}m. Opodatkować społeczeństwa na cele opiek~ ~p?ł~c~~ej nie .
I)l(>Żna; Jeżeli powstaną stowarzyszenia, to muszą nnec micJatywę
i zajctć . się wykonywaniem opieki. Opieka społeczna musi utrzymywać łączność ze stowarzyszeniami,
, aby · regulować sprawy wspólne.
Naczelnik Wydziału m. Bydgoszczy, ob. Majerowicz.
chodzi o choroby zakaźne, to trzeba podjąć konkretne krok~, aby je umiejscowić i zgnieść. Zaczął się szerzyć tyfus. W celu
· -„_umieJ.scowienia chorób zakaźnych byłyby dobre kwarantanny, po prze
- byciu których dopiero wpuszczano})y przybyszów do miast. Usta~o
. dawstwo z dziedzil\ly opieki społeczl:lej nie jest ujednostajnione, więc
riależy dąż.vć do wprowadzenia jednolitych przepisów na terenie całej Polski. W Bydgoszczy pprawy opieki powierzone zostały miejsco~.rY:m-Komiteto?n, które mają organizować zbiórki i nawiązać kontakt
ze- społeczeństwem. Stowarzyszenia opiekuńcze będą działały sprawnie, o ~le_ będzie nacisk ze strony urzędów opieki.
.

Jeżeli

_·_:Prez~'dent m. Częstochowy, ob_. dr. J. T. Wolański.
· - : Porus~a problem opłat -szpitalnych i klas w szpitalach, st~ier
dzając~'·Że trzeba się zastanowić nad jego rozwiązaniem. Na cele szpitalnictwa i opieki społecznej należy wyzyskać resztówki z majątków,
przydzielone Gminom . Ustalić trzeba, jakie mamy w dziedzinie zdrow~a i opieki żądania w stosunku do Państwa, a co jest możliwe do
•
wykonania przez samorządy. 1 ·-„_ri'elegat Ministerstwa Administracji fublicznej, ob. M. Porowski.
Skoro mowa o zdrowiu publicznym, należy dodać, że alkoholizm
stał · sję plagą. -Trzeba zastanowić się, jakimi ostrze3szymi środkami,
opróćz , propagandy, walczyć z alkoholizmem.
.
_ " po z.akończeniu dyskusji przewodniczący ptbsi o podanie, komu
nal~~y · przydzielić odpośny referat na Zjazd Związku Miast.
._
· ..Zci.ę.cydowano, że :referat w sprawie opieki SP.ołecznej opracuJe
_Zarząd ~Miejski w Bydgoszczy, natomiast referat w sprawie 'zdrowia
publicznego _ Zarząd Miejski w m. st. Warszawie, a jeśli ten referatu nie przyj~ie _ _Zarząd Miejski w Łodzi.
,_ł·,
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V. · STAN
PUBLICZNEJ.

GOSPODARCZY

ZAKLADóW

UżYTECZNO śCI

Odnośny referat wygłasza ob. inż . J. Brzozowski,
działu Przedsiębiorstw Miejskłc łi Zarządu Miejskiego

naczelnik Wy w Łodzi. Po
r eferent wysuwa następujące·

omówieniu poruszonego zaga?nienia
tezy:
1) Wszystkie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej winny
być umiastowione.
2) Przedsięb iorstwa użyteczności publicznej, prowadzone vv c
własnym zakr esie, mogą dać miastom wpływy na pokrycie
znacznej części wydatków budżetowych .
,
3) Przedsiębiorstwa miejskie prowadzone będą na zasadach au tonomicznych i n'li. podstawie.handlow ej.
Przewodniczący, om a wiając wysunięte tezy, stwierdza, że stanowisko jest jasne. Zakłady u żyteczności publicznej zaspakajają nii
terenie miasta potrzeby najszerszych mas lu dności. Cena wytworów
przedsiębiorstw jest na terenie Państwa różna, lecz stopniowo stosuje się odpowiednią politykę cen w skali państwowej~ Naogół te
przedsiębiorstwa są własnością miast, ale są równie ż własnością kapitalistów zagranicznych (i niemieckich), a rozpoczynające się normalne stosunki polityczne i gospodarcze z zagranicą wymagają należytego ustosunkowania się co do losu takich przedsiębiorstw. Elektrownia Łódzka ma stać się w roku 1965 własnością miasta, a już
obecnie otrzymano z zagranicy depeszę prezesa Rady Nadzorczej
Elektrowni z zapytaniem, co :a nią jest?. Rząd st.ara się wpłynąć pa politykę rozbudowy en erget ycznej w Kra~u , aby szła ona po linii stanowiska Rządu. Proponuje, aby delegat Ministerstwa wypowiedział się,
czy elektrownie będą własnością miast, czy pod kontro lą Biura En e ~·1;etycznego '!
W dyskusji nad referatem zabierali głos:
Prezydent m. Częstochowy , ob. dr. J. T. Wolański.
W Częstochowie' Biuro Energetyczne zajęło cały szereg nneJskich placów. Zarz ąd Miejski zażądał odszkodowania, ale sp rawa
dotychczas nie zos tała rozstrzygnięta. Wszystkie pr zedsięb iorst w a
użyteczności publicznej winny przejść na mi asta, bo co jest na t erenie
miast, winno miastu podlegać. Z prz e ds iębiorst w · tych gminy b ędc!
miały poważny dochód i od tego Gminy nie mogą odst ąpić. Rac ze j
możemy zrezygnov.i.ć z podatków.
·
Delegat Ministerstwa Administracji Publicznej, ob. M. PorO\\;ski.
.Założenie jest takie, że zagadnienia elektrowni są zagadnieniaF1i
gospodarczymi i nie rozwiną się planowo, jeżeli elektrownie będ<1
r ozproszone. W czasie odbytej w Ministerstwie Przemysłu konferencji w sprawie elektryfikacji wysunięto 2 tezy . Pie~wsza teza doty-

czyła nadzoru lub gospodarowania elektrowniami, zaś druga _ uj ednostajnienia cen na elektryczność. Narazie jednak nie czas na to ,
aby wprowadzać jednolitą cenę na t erenie Państwa, ale można to ju ź
uczynić na terenie pewnych okręgów. Aby to osiągnąć trzeba prowa·"dz.ić gospodarkę na jeden rachunek wspólny i wyrównywać braki
finP.nsowe jednej elektrowni · koszte m nadwyżek drugiej. Wszystke
elektrownie należy ująć w jeden zarząd, co m oże dać środki do nowych inwesty cyj. Musimy przyznać, że zagadnienie to jest ważn.e
r i jest zagadnieniem dla samorządów od strony fin;msowej ·i od strony
polityki taryfowej. Jednym z celów wyjazdu mówcy w teren jest k onieczność zorientowania się, co jest bolączką sam orządów i może dbtego nie :p.ależy przesądzać prawa własności elekt~owni. Własność
powinna zostać przy samorządzie , ale tej kwestii mówca nie może
przesądzać. W każdym bądź razie samorządy mogą elektrnwnie w y- '°
dzierżawić. N a te:r:enie okręgu Pomor.skiego okupanci prowadzili elektrow,.ni~, jako spółki akcyjne.
Jeżeli chodzi o gazownie, to na konferencji oś wiadczono , 7~e
spr?-wa łączenia gazowni jest sprawą dalekiej przyszłości.

inż.

Dy.relłtor Zakładó\~ Użyteczności Publicznej w Bydgoszczy, ob.
E. Tubielowicz. „

Jeżeli Ministerstwo
Przemysłu nie pójdzie na ustępstwa dla
miast i elektrownie będą przejęte przez P aństwo , to należy uchw alić
podatek od energii. Są miasta, gdzie się jeszcze pobiera przedwojenne. ceny za prąd. Należy ustalić dla całego Kraju jednakowe ceny.
Jezeli pas.k arze mogą sprzedawać po w~okich cenach, to dlaczego
s::(rfiorząd ma za energię p-obierać ceny mskie.
Przewodniczący wyjaśnia, że jeżeli chodzi o cenę prądu dla wsi,
to nie może być ustalona bez uprzedniego u zgodnienia z Komitetem
Ek?r:omicz.nym Rady Ministrów. Wszystkie przedsiębiorstwa użytecz;
nosci publicznej powinny być własnością miast. Wydaje się, że w tej
sprawie stanowisko miast jest zgodne, bo przesiębiorstwa użytecz
noś~i p~blicznej są jednym z filarów naszych budżetów i racjonalnej
- polityki w myśl pot rzeb miast. J eżeli elektrownie b~dą państwowe
--:-- to pod naciskiem opinii publicznej miasta będ ą musiały zwracać
się do państwa o subwencję. Jeżeli chodzi o sprawę udziału elektrown~ miejskich w akcji elektryfikacji K raju, to należy się w tej
sprawie wypowiedzieć .

·o

· Dy-{ektor Tyrakowski z Zarządu Miejskiego w Poznaniu .
. : Zapytuje, czy Ministerstwo Przemysłu lub miasta mają wpły w
na elektrovmie, które należ ą do spółek akcyjnych i na nor mowanie
opłat za prąd.
·

ru · pd~z~wodniczący wyjaśnia,
- na takimi .spółkami.
~~lll!!!!!!o.......,,.;.__~-

że samorząd

ma
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Prezydent m. Bydgosz~zy, ob. Szukszta.
W czasie okupacji elektrownie były miejskie i Państwo miało
wpływ na ich gospodarkę. To było dobre, gdyż odebranie miastorn
elektrowni; odbierze zarazem chęci do inwestycyj, a wtedy spadnie
ten ciężar na Państwo.
Naczelnik inż. Brzozowski z Lodzi.
Ceny za , prąd nie mogą być„ wszędZie jedl1akówe. Elektrowni
nie potrzeba upaństwąwiać dla przeprowadzenia elektryfikacji, gd yż
Państwo ma w ręku inny instrument do tego celu.
Radca Prawny m. Bydgoszczy, ob. Kuziel.
Miasta w sposób najkategoryczniejszy
. ciwko przejęciu elektrowni przez Państwo.
wych nie możemy się wyzbyć .
\

wypowiadają się przeTakich źródeł finanso-

Przewodniczący, reasumując dyskusję, stwierdza, że elektro wnia i tramwaje są instytucjami użyteczności publicznej i Ministers!wo Prze mysłu,· czy też Komunikacji nie powinny tych przedsię·biorstw zabierać bez ' porozµrnienia się z Ministerstwem Administr acji Puglicznej lub Zarządem Miejskim. W Łodzi pracownicy uruchcmili sami tramwaje bez żadnej zapłaty i bez jedzenia, a gdy wyszły
one na miasto ~ ukazuje się zarządzenie o przejęciu ich pod przy:musowy zarząd Ministerstwa Komunikacji. Do objęcia tramwaji miej skich nie dopuściłem. a. wtedy przejęto tramwaje dojazdowe. Do przejęcia trarnwaji miejskich zgłosiła się komisja z 5 osób, które pobierały
diety po zł. 750.- dziennie~ ażda i po zł. 500.- za jedno posiedzenie.
Nigdzie nie było powiedziane, jak długo mają ci obywatele tutaj
przebywać i ile ma się odbyć posiedzeń, więc utrzymanie ich mogło
kosztować setki tysięcy złotych.
Interwencja nasza była skuteczna
i w wyniku jej zarząd przymusowy otrzyniał Zarząd Miejski. Jeśli
chodzi i elektrownię, to obecnie stan jest podobny, a miasto riie ma
wpływu, aby , temu zapobiec. To co stanowiło własność wielkiego kapitału z_
agranicznego, powinno być obecnie miejskie, bo zależy nam,
aby podnieść stan finansowy miast. Zwracamy się do ·delegata Ministerstwa Administracji ' Publicznej o właściwe przedstawienie tej
sprawy w Ministerstwie.
Inż.

_./

T. Ostrowski z Lublina.
Elektrownia w Lublinie dawała prąd po cenie 10 _ 15 gr. Rozprowadzaliśmy go po gr. 50 80 i pieniądze z nadwyżki przeznaczaliśmy na dalszą rozbudowę sieci.
Przewodniczący ośZviadcza, że stanowisko miast jest sprecyzowane jasno i wyraźnie. Miasta gotowe są brać udział w rozbudowie
sieci elektrycznej w Państwie, partycypując dochodami z elektrowni
' miejskich.
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W konkluzji zdecydowano powierz yć referat w sprawie zaklapublicznej
Zarządowi Miejskiemu w Lublinie.
.

użyteczności

dów
'--

- VI. APROWIZACJA MIAST.
Referat o aprowizacji miast wygłosił ob. M. Lebenbaum, naczelnik Wydziału Apr:owizacji i Handlu Zarządu Miejskiego w Łodzi.
Po omówieniu zagadnienia referent wysunął następujące tezy:
1) stosowanie odpowiedniej pol.ityki w ściąganiu kontyngen-

tów,

"'

2) kwestia -transportu do przewozu żywnośc i, _
3) spr;iwa dostawy do miast opału na zimę,

· 4) sprawa opodatkowania artykułów luksusowych (wina, śle- . dzi, sardynek, herbaty itp.) na rzecz mia§t.
Jeśli chodzi o kontyngenty , to ściąga się zaledwie 19% wyznaczont=.j
ilości, aczkolwiek nie są one duże , bo wynoszą 30 40 kg. od gospod:łtstwa. Miasta nie mają chleba, mąki, kaszy, artykułów strącz
kowych, aczkolwiek w planie dostawy były przyznane.
·
Kwestia transportu je§t ogólną naszą bolączką. Znamy trudnoś
ci transportowe, ale są faktv, że przy podziale samochodów UNRY
wydziały aprowizacyjne nic "albo prawie nic nie otrzymały. Organizacje spółdzielcze otrzymały zaledwie 10 samochodów z ogólnej ilości 500.
,
Sprawa opału jest sprawą pierwszej wagi. Zbliża się zima i mo_żemy rZOStać bez opału dla instytucyj miejskich i ludności. Trzeba .
_z wrócic uwagę rządu na tę sprawę.
„ . , Na wolnym rynku sprzedaje się cały szereg luksusowych artykułów po wysokich cenach i miasta nie mają z tego żadnych korzyś
ci. Należ~łoby wystąpić ao Rządu o opodatkowanie na korzyść miast
wszystkich luksusowych towarów i w ten sposób powiększyć dochod'y miast.
.
W. dys~usji nad referatem głos zabierali:
Radca · ekonomiCzny m. Bydgoszczy, ob. Bardasz.
Stojąc na gruncie polityki demokratycznej i jednakowego prawa --dla _wszystkich obywateli, należy energicznie przystąpić do ścią
gania ~ontyngentów, aby zaspokoić potrzeby miast. Brak środków
k_omunikacyjnych powoduje, że niektóre artykuły żywnościowe psują
się w _
terenie i wskutek tego nie trafiają do konsumentów. Trzeba domagf(ć się aby nie wywożono z terenu p owiatu i województwa ży w
ności, do czasu zaspokojenia miejscowych potrzeb. Urzęd.y państwo we
uzy.skuj~ dla swoich pracowników dodatkowe kredyty na stołówki ,
co."J.est-niesppwiedliwe, bo powinni dostać wszyscy pracujący. Kwestia ~palu rzeczywiście jest pilna i trzeba domagać się jej należytego
rozwiązania przez Ministerstwa Przemysłu i Komunikacji.
I

I
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Dunin-Michałowski.

Naczelnik M. Lebenbaum z Zarządu Miejskiego w Lodzi.
Zadaniem aparatu aprowizacyjnego jest rozdz.iał ży wno ści , natomiast rozprowadzenie jej między ludność powinno być powierzone
spó łdzielczości. Wojsko czasami zabiera żywność, przeznaczoną dla
ludności, ale władze rz ądowe na to odpowiednio reagują i te rzeczy
ukrócają.
·
Po zakO ńczeniu dy skusji, prz ewodniczący prosi o wskazanie referenta sprawy na Zjazd. Zebrani powierzają opracowanie r eferat u
o aprowizacji miast Z arządowi Miejskiemu w Poznaniu.
SZKOLNICTWO POWSZECHNE.

Sprawę szkolnictwa powszechnego -referuje ob. J. Jagodz iński ,

ławnik

Zarządu

Miejskiego

w

Łodzi

i

przewodniczący Wydziału

Oświaty.

Na wstępie referent ·wysuwa pogląd, że ideałem byłoby, gdyby
sprawy oświatowe przejęło na siebie Paf,stwo. Jednak:~e oLywatele
miast chcą korzystać z dobrodziejstw ze strony zarządów miast i dlatego zarządy miejskie - muszą tą sprawą się zaj m ować. Zobrazowawsży następnie cyfrowo stan szkolnictwa powszechnego w Łodzi przed
wojną i obec;:nie, zniszczony przez okupanta w 75 %, referent omówił
szczegółowo następujące kwestie:
1) obowiązek miast w dostarczaniu lokali dla szkół,
2) przedszkola
3) mieszkania dla nauczycieli,
4) dokształcanie młodzieży zaniedbanej w nauce na skutek
wojny,
5) sprzęt szkolny,
6) biblioteki i czytelnie dla dorosłych i młodzieży,
7) opieka matęrialna nad dużą rodziną,
8) opieka lekarska nad dziatwą szkolną,
9) budowa gmachów szkolnych,
·
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10) wprowadzenie powszechnego podatku na
.., W dyskusji nad referatem zabierali głos:

\

Starostwa i „Społem" zawinili w sprawie niedostarczenia miastom kontyngentów żywnościowych. Artykuły, które się psują , np.
- jajka, trzeba jak najszybciej rozprowadzać w terenie. Trzeba ukróeić wojsko, które bardzo czesto zabiera artykuły żywnościowe, przeznaczone dla ludności. Opał jest sprawą palącą i jeżel ~ go w miastach
nie będzie __ mogą powstać zamieszki. Musimy dążyć do zapewnienia naszym dzieciom odpowiednich . przydziałów tłuszczu , mleka
i cukru. Cukni na przy dział nie ma, a tymczasem na wolnym rynku
jest sprzedawany. Trzeba stwierdzić, że Ministerstwo Aprowizacji
i Handlu nie wie, co s ię dzieje w terenie, bo jest błędnie informuwane.
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oświatę.

Wolański.

/ Musimy. dopilnować, aby od września
bezpłatna. Za~adniczo sprawy oświaty należą

nauka była naprawdę
do obowiązków Państ
wa. · Miasta nie będą w stanie dostarczyć szkołom pomocy szkolnych.
_ Należałoby wybudować dla tego celu specjalną fabrykę pomocy
szkolnych.
Prezydent m. Pozna nia, ob. dr. Dunin-Michałowski.
' R~ferent poruszył obowiązek opiekowania się liczną rodz~ną i to
~ jest bardzo słuszne zagadnienie. Dla licznych rodzin trzeba mieć spe:/
cjalny sentyment. Ojcowie licznych ródzin winni być zasilani specjalnym dodatkiem. Trzeba wprowadzić podatek na kawalerów.
Przewodqiczący

Rady Narodowej m. Lublin~, ob. T. Dymowskii.
·
Wynagradzać należy matki licznych rodzin, a nie ojców, bo zachodzą już obecnie wypadki, że ojciec dostaje dodatki rodzinne, prze- '
pija je, o dzieci nie dba i cierpią one niedostatek. Kobieta jest bardziej przywiązana · do dzieci i więcej o nie dba.
.. Naczelnik Wydziału m. Bydgoszczy, ob. Majerowicz.
Oprócz finansowania dużych ródzin, należy rozszerzyć propagandę w sprawie konieczności przyrostu ludności i zagadnienie to
traktować jako ogólno-państwowe.
· . Przewodniczący, reasumując

wywody referenta i wynik dy-

sku~Ji, dodaje, że problem szkoln ictwa jest ważny i trzeba go poru-

szy~ na zjeździe ogólnopolskim, zwracając uwagę na konieczność org~m~owania szkół wieczorowych, na brak sprzętu . szkolnego, doży
wianie dziatwy szkolnej i poprzeć referat danymi statystycznymi.

~podatkowanie społeczeństwa podatkiem oświatowym jest słuszne
ten poda.t ek będzie popularny. Szkolnictwo ma 'Piękne tradycje, ale
ob~cme wielkie trudności do pokonania.
. W konkluzji opracowanie referatu o szkolnictwie powszechnym
powierzono Zarządowi Miejskiemu w Łodzi.

"l

VIII: UDZIAŁ MIAST W AKCJI PRZESIEDLEŃCZEJ NA
ZACHóD. ·
4·
· Sprawę udziału miast w akcji pr?'.esiedleńczej na Zachód zren~~~ał Prezydent m. Łod.zi, ?b. K. Mij~!· Omówi.wszy tru~nośc~, WY_ch aJące. z. b.ra~u. zroz,um1ema dla ~kcJ1, polegaJące na tym, ze me
. .cą WyJezdzac c1, ktorzy wyjechac powinni, a zwłaszcza niepracu-.
Jący, referent nie widzi innego wyjścia, jak stosowanie przymusu
f
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i sankcji. Powinie n w tym pomagać Państwowy Urząd Repatria cyjny,
i przykierując na tereny zachodn ie repatria ntów z za Bugu i Lwowa
obiekty.
dnie
dzielając im odpówie
W konkluz ji referent proponu je:
_ 1) kontrolować działalność Państwowego Urzędu Repatria cyj .
- nego i domagać się przydziału środ!'-ów komunik acyjnyc h,
przes1eowym
przymus
o
nia
zarządze
2) spowodować wydanie
dlaniu na tereny zachodn ie,
3) kierować repatria ntów na Zachód i nie pozwalać na zatrzymywani e się w Polsce środkowej .
W dyskusji nad referątem głos zabieral i:
Radca ekonom iczny m . . Bydgosz czy, ob. Bardasz .
Na Zachód trzeba kierować ludzi solidnyc h, rozumiejących znaczenie akcji przesiedleńczej. Przesyłanie na ziemie zachodn ie e}em_entów aspołecznych jest niewska zane. Chęć wyjazdu na Zachod Jes t
duża a1e żaden uczciwy człowiek nie pojedzie sam, zostawiając rodzin~ bez opieki. Miasta, które są protekto rami innych miast, powinny stworzyć odpowie dnie· warunki dla obywate li przesied lony ch.
Prezyde nt m.

Częstochowy,

ob. dr. J. T.

Wólański.

Omówił akcję żniwną Częstochowy, oraz wysłanie
śród młodzieży na osiedlen ie na Zachodz ie.

800 osób spo-

Prezyde nt m. Poznani a, ob. dr. Dunin-Michałowski.
N1e została Q.otychczas uregulo wana sprawa bezpieczeństw a m~
terenach zachodn ich. Jeżeli miasta wysyłają ludzi - to muszą dawac
do transpor tów konwoje i wpływać na władze s_owieckie, aby te: ~e
war tosc10spektowały. N a tereny zachodn ie trzeba wysyłac_ element
a obywausuwani
do
ów
wojewod
enie
uprawni
słuszne
za
Uważa
wy.
teli niepotrz ebnych na danym terenie.
ob. Wiewiór kowski.
, ~y
Zapoznał zebrany ch z sytuacją przesiedleńczą w Gdańsku
st
natomia
,
poprawił
się
znacznie
jaśnią.jąc, że stan bezpieczeństwa
.
na.
rozwiąza
jeszcze
jest
nie
kwesti a aprowiz acyjna
Po zakończeniu dyskusji przewodniczący zaproponował, a?Y
opracow anie referatu o udziale miast w akcji .tirzesiedleńczej powieprzez zerzyć Zarządowi Miejskie mu w Gdańsku, co jednomyślnie
branych zostało przyjęte.
Naczeln ik

Wydziału

m.

Gdańska,

IX. WOLNE WNIOS KI.
1. Prezyde nt m. Częstochowy, ob. dr. J.
wy :

#

~

Wolański
~

porusza spra•

N~.

•
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a) stosunku Milicji Obywate lskiej do Prezyd; nta miasta,
b) podwyższen}a wysokości kar adminis tracyjny ch i
c) przeiani a uprawnień starostó w na prezyden tów miast w y. dzielony ch.
2. Prezyde nt m. Bydgosz czy, ob. Szukszta stawia wnioski :
a) Wystąpienia do Krajowe j Rady Narodow ej, aby wezwała
Rady terenow e do zajmow ania się sprawam i, dla których
zostały powołane;

b) zorganiz owania stałej instytuc ji . miast w Polsce, do której
~ należaJyby wszystk ie miasta wydzielo ne.
W dyskusji nad wnioska mi zabier~ głos: Przewodniczący , P r ezydenci miast: Poznani a, Bydgoszc~ Częstochowy i Lublina ·oraz
dyrektOr , mgr. A. Ginsber t i radca prawny E. Pięńkowski z Zarząd u
-Miejskie go w Łodzi.
W wyniku dyskusji zdecydo wano:
) l) Zwołać Walny Ogólnop olski Zjazd Miast dla wznowie nia
dziafalności powstałego przed wojną Związku Miast Polskich
i zaprosić na Zjazd wszystk ie miasta w Polsce.
2) Jako miejsce Zjazdu wyznaczyć m. Łódź.
3) Powierzyć organizację Zjazdu i ustaleni e porzątj.ku dzienneg0 Prezyde ntowi m. Łodzi w imieniu Komitet u Organiz acy jnego, w .którego skład wchodzą prezyde nci miast: Warszaw y,
a, Krakow a, Lublina, Katowic , Częstochowy, GdańPoznani
ska, Bydgosz czy i Łodzi.
4) Termin Zjazdu ustalić na okres między 15 sierpnia a 1 wrze~-,
śnia 1945 roku.
5) Powierzyć. Zarządowi Miejskie mu w . Łodzi opracow anie projektu zmian do statutu Związku Miast Polskich , uchwalo nego w dniu 22 lutego 1931 roku.
6) Ust'lilić, że do dnia '1 sierpnia rb. muszą być pr,zez zaintere . sowane Zarządy Miejskie przesłane Zarządom Miejskim , którym powierz ono opracow anie referató w, materiały i tezy do
· tych referató w.
7) Ustalić, że materiały i tezy od~ośnie sprawy zdrowia publicznego będą przesyłane do Zarządu Miejskie go w Łodzi, który
- przekaże je Zarządowi Miejskie mu m. st. Warszaw y, o ile
~ -tenże podejmi e się opracow ania tego referatu .
8) Ustalić, że referaty na Zjazd winny być nadsyłane w ilości
po 500 egzempl arzy każdy.
9) Przesłać do Prezydi um Krajowe j Rady Narodow ej i do Miiy.sterstw a Administ racji Publiczn ej wyciąg z _protokółu
konferen cji odnośnie sprawy elektrow ni.
10) Rozesłać do większych· miast w Polsce odpisy protokółu konf~rencji. · Wniosek Prezyde nta m. Bydgosz czy . odnośnie wystąpienia do Krajowe j Rady Narodow ej w sprawie Rad terenowyc h „ostał przez wnioskodawcę wycofan y.
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Przewodniczący podaje jeszcze raz do wiadomości , jakim miastom , jakie referaty zostały przydzielone:
_ refen1 w sprawie
Warszawa
zdrowia publicznego,
Po_;mal1
aprowiz&cji miast,
"
n;ieszkai1 i sklepów,
Gdań.'lk
udziału miast w akcji prze"
siedle11czej na Zachód,
Cz~stochowa
' finansow,
"
"
Lublin
zakładóvv użyteczności pu"
"
blicznej,
Bydgoszcz
opieki społecznej
"
"
Łó<l:l
,,"
nieruchomości i ruchomości,
"
"
szkolnictwa,
zmian do ·--statutu Związku
Miast Polskich,
zdrowia publicznego, o ile
Warszawa nie przyjmie.
Na zakończenie Przewodniczący komunikuje, że w dniach 2J,
22 i 23 lipca r. b. odbywać się będzie w Warszawie sesja Krajowej
Rady Narodowej, na której ci spośród uczestników konferencji, którzy <q posłami, powinni może poruszyć niektóre sprawy, omawiane
na konferencji, np. sprawę planowego subwencjonowania wszJstkich
m~
.
·zebrani uznali to za wskazane i prosili przewodniczącego o podjęde się tego zadania.
·
Na tym Przewodniczący o godz. 20 m. 50 konferencję zamyka.
))

))

))

))

))

'-

•

Przewodniczący ·.

(-) K.

Mijał

Prezydent m.
Sekretarz
(- ~) Wł. Graliński

Wicedyrektor Zarządu Miejskiego
w ł...odzi.

Łodzi

PROTOKóŁY

I

))

;

-7 i 8 Plenarnyg Posiedzeń Miejskiej Rady Na:rodowej w .Łodzi
odbytych dnia 1 czerwca 1945 r. w „Grand Hotel'u" w sali klubu
',
. Związku Przemysłowców ł... ódzkich, ul. Traugutta 1.
- Komplet radnych 78.
Obecnych radnych 66
Nieobecni usprawiedliwieni: ob. ob. radni Janas Józef', Litwin
Aleksander. Nieobecnych nieusprawiedliwionych radnych 10 - a
mianowicie: Dąbrowski Jan, Gołębiowski Stanisław, Karolak Roman,
Król Konstanty, Kaczmarek Wiesław, Rudnicki Romuald, S~udziń
ski Stefan, Szletyński Henryk, Załuski Feliks, Gajowniczek Stanisław.
· O godz. 10.25 Przewodniczący -- ob. K. Mijał - otwiera posiedzenie, stwierdzając, że zgodnie z ustawą K. R. N. zebranie jest prawomocne.·
Radny_ ob. E. Andrzejak_ mówi o zdjęciu z porządku dzien- nego 6-go punktu, zaś ob. radny __ E. Stawiński - o skreślenie p.
:9. Ob. radny Andrzejak prosi o niezdejmowanie z J?Orządku obrad P·
'9, gdyż kwestię ustalenia ceny gazu i produktów ubocznych uwaza
:z&. b<;trdzo pilną. Prezydent miasta uważa, że punkt ten w każdym· razie należy _ przedyskutować po wysłuchaniu sprawozdania referenta.
•Ob. radny Stawiński popiera swój wniosek, dowodząc, że w dniu 2
•czerwca hr. odbędzie się zebranie z przedstawicielami przemysłu, na
którym wiele kwestii związanych z produkcją gazu zostanie definitywnie · rozpatrzonych. Ob. ławnik Badzian prosi Radę o ustalenie
. taryfy opłat za gaz ze względów zasadniczych. Prezydent Mijal wnosi o powzięcie uchwały, motywującej niemq.żność ustalenia w obe.;.
.cnym stadium ceny -za gaz w związku z trudnościami transportowymi
i nieustalonymi jeszcze cenami -węgla, odraczając decyzję Rady w
-tym względzie na najbliższe posiedzenie M. R. N. Po głosowaniu postanowiono jednogłośnie zdjąć z pod obrad p. 6 porządku dziennego,
-ustalając porządek dzienny, jak następuje:
1)
2)
3)
' .4)
-·
S)

Odczytanie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
.
.
.•
Interpelacje i komunikaty. '
Wybór przewodniczącego M. R. N. w Łodzi.
Sprawa wyboru członków Prezydium M. R. N. w Łodzi _
i członka M. R. N. oraz jego zaprzysiężenie.
Sprawa zaciąg~ięcia przez Zarząd Miejski kredytu krótkoterminowego w wysokości zł. 5.000.000.- w Polskim Banku
Komunalnym.
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., Zgłoszoną przez stronnictwo P .
dniczącego Miejskiej Rady Narodowej
Hanemana przyjęto jednogłośnie .

,
o) Sprawa powołania Komisji Gospodarczej przy Wydziale Go-

spodarczym.
·
7) Sprawy podatkowe.
8) Sprawa ustalenia cen gazu i produktów ubocznych.
9) Sprawa organizacji Miejskich Zakładów Handlowych.
Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez ż:-,dnych zmian jednogłośnie.
Przyjęto do wiadomości komunikat w sprawie przejęcia przez
Gminę Miejską Łódź domów opuszczonych i porzuconych, znajdujących się na terenie m. Łodzi.
Ob. ławnik Badzian w dłuższym przemówieniu zobrazował usi.łowania Kolegium Zarządu Miejskiego odnośnie komunikatu, oraz
przedstawił obecnym wyniki ze swej podróży do Rządu R. P. w Warszawie w związku z tą sprawą.
Ob. radny Augustyniak zgłasza imieniem Rady Zakładowej przy
Pailstwowych Zakładach Widzewskiej Manufaktury S. A. w , Ło dzi
interpelację o przywrócenie własności majątku rolnego przylegające
go do zakładów.
Ob. radny Wachowicz Henryk zgłasza wnioski nagłe imieniem
klubu P. P. S. wiążące się z kwestią przejęcia przez Zarząd Miej ski
. m . Łodzi tramwajów, łódzkich elektrycznych wąskotorowych kolei
doj--izdowych oraz Elektrowni Łódzkiej.
Przewodniczący ob. Mijał przedstawia nagłość wniosków pod
głosowanie, nagłość ich uchwalono jednogłośnie z tym, że na następ
ne posieCl.zenic M. R. N. zostaną one należycie zredagowane.
Ob . .Wachowicz zgłasza interpelację ustawy w spdwie prelir:::inarza budżetowego za miesiąc c~erwiec oraz życzenie pod adresem
Biura M. R. N., aby Protokóły z Plenum przesyłano poszczególnym
stronnictwom politycznym,
Przewodniczący "'oświadcza, że ze względów technicznych nie
zdołano preliminarza ria czerwiec przedłożyć na dzisiejszym zebraniu.
Będzie to miało miejsce na następnym.
Sprawę przesyłania protokółów pod adresem stronnictw zała
twi Biuro M. R. N.
Ad p. 3-ci Prezydent Mijal przedstawia stanowisko i intencje
K:- R. N. które dowodzą koni~zności podziału kompetencji ćiał wykonawczych od ustawodawczych. Należy zwrócić uwagę, żeby Prezydium .M. R. N. w Łodzi było tym promotorem tak w dziedzinie kontroli jak i kształtowania się stojących przed nim zadań po linii demokratyzmu. Prezydent_stwierdza, że M. R. N. , w Łodzi zdała swój
e{fzamin dojrzałości politycznej jako kierowniczka pewnego ocj.cinka
życia zbiorowego nowopowstałej rzeczywistości polskiej, wierz ąc, że
w wysiłkach swych nieustannie doskonaląc się i usprawniając każde
swe poczynanie niezmiennie będzie kroczyła naprzód.
/

P. · S. kandydaturę na przewow Łodzi w osobie Jana Stefana

U c h w a ł a .nr. 49:
, Miejska Rada Narodowa w Łodzi postanawia powołać na Prze:..
wodniczącego M. R. N. w Łodzi na miejsce ustępującego ob. Mijala
·-. z racji _sprawowania przez niego urzędu Prezydenta Miasta Łodzi __
ob. Jana Stefana Hanemana".
Ód tej chwili przewodnictwo obrad obejmuje nowoobrany Prze\'; .:;dniczący.
·
. Odnośnie p. 4-go porządku dziennego jednogłośnie powzięto następujące uchwały:
·
· · U c; h w a

a nr. 50:
„W związku z rezygnacją od. Kopacza Artura z mandatu członka Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi, M. R. N. w Łodzi
postanawia pmyołać na jego miejsce ob. dra Łukaszewicza Witolda
z ramienia Stronnictwa Demokratycznego, którego zgodnie z ustawą
K : .R. N. Przewodniczący zaprzysiągł".

.

'

ł

U c h w a ł a nr. 51:
z rezygnacją ob. kopacza Artura z mandatu człon
~a Prezydium M. R. N. w Łodzi, M. R. N. w Łodzi postanawia powoł~ć na jego miejsce ob. radnego Tomaszewicza Wincentego z ramie.n!a Stronnictwa Den:okratycznego".
.
. . W związku z ustąpieniem z Prezydium ob. Prezydenta K .. MiJala jednogłoś!łie podjęto poniższą uchwałę :

· ,;W

związku

Uchwał

a nr. 52 :

„~iejska Rada Narodowa w Łodzi powołuje do Prezydium M .
R. N ..,w Łodzi, na miejsce ob. K. Mijala _ ob. Kazimierza Przybvł
SJ~lskiego z ramienia Stronni.c twa P. P. R. - · jako zastępcę Prze~o
dmczącego M. R. N. w Łodzi" .
Uchwał a nr. 53:
;,Miejska Rada Narodowa w Łodzi powołuje do :P; ezydium 1'11.
.· N....:"Y Łodzi na miejsce ob. L. Głowackiego, który zgłosił swą re?y.gnac1ę, ob. radnego Edwarda Andrzejaka z ramienia P. P. S."
. . Zgodnie z p. 5 porządku dziennego M. R. N. w Łodzi uchwala:

U c--h w a ł a nr.

54:

Ł .. ;,Miejsk~- R~da. N ar?d~w~ w Łodzi upoważni.a Prezydenta .-m:
odz1 do zac1ągmęcia w im1emu M. R. N. w Polski:m. Banku Komu-
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nalnym S. A. kredytu inwestycyjnego krótkoterminowego w wyso(złotych pięciu milionów) z opłatą odse tek
kości złotycn 5.000.000.w stosunku 7% rocznie''.
Na wniosek ławnika Zarządu Miejskiego - ob. P. Skarbka
i zgodnie z p. porządku dziennego M. R. N. uchwala jednogłośnie:

I

I ..

U c h w a ł a nr. 55:
„Miejska Rada Narodowa, opierając się na _uchwale Kolegium
Zarządu Miejskiego Nr. 52 z dnia 24 maja 1945 r., postanawia:
1) Powołać do życia Komisję Gospodarczą przy Wydziale G ospodarczym, jako organ opiniodawczy dla rozpatrywania
spraw:
a) w dziale administrowani\! majątkiem miejskim: określ a 
nie czynszu za dzierżawę gruntów i innych obiektów mi_ejskich, ustalanie czynszu za wynajmowane lokale i inne
obiekty dla potrzeb instytucji ri1iejskich oraz dysponowanie miejskim majątkiem ruchomym;
b) w dziale zaopatrywania : przeprowadzanie przetargów 17a
dostawy materiałów, artykułów i ruchomości dla potrzeb
instytucji miejskich z tym,
że uchwały Komisji Gospodarczej, dotyczące tranzakcji,
przekraczających wartość złotych 10.000.- wymagają
zatwierdzenia Kolegium Zarządu Miejskiego; .
2) ustalić skład komisji Gospodar-czej w ilości 5 osób, mia nowicie: ławnika Wydziału Gospodarczego - jako Przewodr.iczącego i 4 członków M. R. N.;
3) delegować do Komisji Gospodarczej przy Wydziale Gospn-·
darczym członków M. R. N. z tym, że skład osobowy poda,
dzą poszczególne Kluby Radzieckie".
W dziedzinie podatku odnośnie 7 p. porządku dziennego, po z.referowaniu sprawy przez radnego ob. W. Nieśmiałka, Miejska Rada
Narodowa· powzięła jednogłośnie:
U ~ h w a ł a nr. 56:
„Miejska Rada Narodowa, opierając się na uchwale K,plegium
Zarządu Miejskiego Nr. 25 z dnia 12 maja 1945 r., postanowiła p0dwyższyć stawki podatku gruntowego, wynoszące zgodnie z art. 3 u st.
· (1) Dekretu z dnia ·13 kwietnia 1945· r. o reformie samorządowq;o
.
systemu podatkowego (Dz. U . R. P . Nr. 13, poz. 73):
a) zł. 50.- z 1 ha gruntów uprawnych, łąk, ogrodów i sadów,
I
b) zł. 5.- z 1 ha gruntów pozostałych z wyłączeniem nieużyt·
ków,
1) o 200% stawkę podaną pod punktem a, tj. do zł. 150.- z 1 ha
gruntów zajętych pod ogrody, s.a dy i inne specjalne upraw y
(zioła lecznicze, kwiaty itp.),

'I

•
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2) o 100% stawkę podaną pod punktem a tj. do 100.- z 1 ha
,
.
gruntów uprawnych oraz łąk,
3) o 100% stawkę podaną pod punktem b;· tj. do zł. 10.- z 1
ha gruntów pozostałych, z wyłączeniem nieużytków.
Niezależnie od tego Rada postanawia podwyższyć na cele
_
- budowy i odbudowy szkół stawki zasadnicze, wymienione _w
\ ust. (1) art. 3 cytowanego wyżej dekretu o dalsze 20%, tj. o zł.
10.- z Lha gruntów uprawnych, łąk, ogrodów i sadów oraz o zł.
1.- z 1 ha gruntów pozostałych, z wyłączeniem nieużytków".
Następną kwestię podwyższenia stawek od poboru podatku od
nieruchomości na rok 1945 referuje ob. radny E. Andrzejak, prosząc
,., M ....R. N. o powzięcie odnośnej uchwały, którą jednogłośnie aprobo~ano w następującej formie:
U c h w a ł a nr. 57:
1
„Miejska Rada Narodowa, opierając się na uchwale 'K;olegium
Zarządu Miejskiego Nr., 26 z dnia 12 maja 1945 r . postanawia podwyzszyć na cele budowy i odbudowy szkół stawki podatku od nieru~homośei, wynoszące zgodnie z art. 5 ust. (2) Dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o reformie samorządowego systemu podatkowego (Dz.
U. R. F .. Nr. 13, poz. 73),
a) od podstawy wymiaru nieprzekraczającej zł. 1.000.___:'"' 20%,
b) od podstawy wymiaru przekraczajątej zł. 1.000.- 30% ,
I. o dalsze 4% wzgl. 6% , a mianowicie: .
dla wymienionych .pod p. a _ do 24%,
dla ·wymienionych pod ,p. b __ do 36 %"
yY sprawie ustalenia ceny gazu i produk„aw ubocznych, po referacie ob. radnego E . Andrzejaka, wywiązuje się dłuższa i ożywiona
dyskusja, w której głos _ zabierają ob. ob. Badzian i Prezydent Miasta.'
~e~ ' .ost-atni stwierdza, że 10 bm. winno się odbyć następne pos1eaz1enie Plenum, na którym kwestię ustalenia ceny za żużycie ga·
zu trzeba będzie zdecydować.
· Odnośnie p. 9-tego przemawia wiceprezydent Gallas, który do, •. odzi o konieczności powołania do ży cia Miejskich Zakładów Han··
dlowych. W dys~usji brali udział ob. ob, Wachowicz, Badzian, Szu~.rt, ławnik E. Wróble wski, wiceprezydent E. Ajnenkiel i Prezydent
. iasta ~· Mijał. Ob. Wachowicz składa konkretny wniosek, który
Jak~. naJdalej idący poddany pod głosowanie przechodzi jednogłośnie:

„

Wniosek:
„Miejska Rada Narodowa uznaje za konieczne regulowanie cen
• n~ wo.l:n:Y1? rynku i poleca Zarządowi Miejskiemu powołanie odpow_i:dmeJ mstytucji, opracowanie statutu z przedstawieniem szczegn o_wy~~ danych personalnych co do osób mających kierować pracami teJ mstytucji.
1

/

\
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Jednocześnie M. R. N. wcywa Zarząd Miejski do przedłoże1:\~ a
na następnym posiedzeniu szcz;egółowego sprawozdania z działalnoś 
ci Wydziału Aprowizacji i Handlu".
O godzinie 13.40 Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Po 15-rnin. przerwie Przewodniczący ob. Jan Stefan Haneman
otwiera 8 z kolei Plenarne Posiedzenie M. R. N. w Łodzi, z następu
jqcym porządkiem dziennym:
1) Sprawa zaciągnięcia przez Zarząd Miejski kredytu krótkoterminowego w Polskim Banku Komunalnym na sumę zło
tych 5.000.0000.- (złotych pięć milionów) .
Przewodniczący zaznajamia obecnych z formą prawa odnośnie
powyższej sprawy, stwierdzając, że tego rodzaju kredyty muszą być
podejmowane na 2-ch z kolei po sobie idących sesjach plenarnych.
Zgodnie z wywodami referenta -- Miejska Rada Narodowa podejmuje uchwałę jednogłośnie:

U c h w a ł a n r. 58:
"' „Miejska Rada Narodowa w Łodzi upoważnia Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągnięcia w imieniu M. R. N . w Polskim Banku K omunalnym S. A. kredytu inwestycyjnego krótkoterminowego w wysokości zł. 5.000.000.- (złotych pięć milionów) z opłatą odsetek w stosunku 7 % rocznie".
Z racji wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący ,
zamknął posiedzenie o godzinie 14.15.
Przewodniczący
Sekretarz
(--) Jan Stefan Haneman
(-) Henryk Piątkowski

..... .
P R 'l T O K ó f,
~ Pl~1.1arnego Posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi,

odbytego w dniach 18 i 19 czerwca 1945 r. w sali Teatru Wojska
·
Polskiego przy ul. Cegielnianej 27.
Komplet radnych: 78.
..,..
Obecnych radnych: 62.
· Nieobecni usprawiedliwieni: ob. ob. radni - Kaczmarek Wie' sław, Rudnicki Romuald.
Nieobecnych nieusprawiedliwionych radnych 14, a mianowicie:
Dżikowska Maria, Dąbrowski Jan, Dębicki Czesław, Jatczak Jan,
Kaz:olak Homan, Król Konstanty, Kaucz Stanisław, Rękas
Michał; Szymczykiewicz Eugeniusz, Szudziński Stefan, Zawierucha
Henryk, Załuski Feliks, Gajowniczek Stanisław i Łukaszewicz
Witold.
' Obecni Prezydenci: Prezy dent Mijał Kazimierz, wiceprezydenci :
Duniak Stanisław, Gallas Kazimierz, Ajnenkiel Eugeniusz.
Obecni Ławnicy Zarządu Miejskiego: Badzian Wienczysław, Jagodziński Julian, Nowicki Bolesław, Skarbek Paweł, Szymański
Lortgin, Wasiak Bolesław, Wiktor Jan, Wróblewski Edward.
O godzinie . 17.15 Przewodniczący ob. Jan Stefan Haheman
otwiera posiedzenie, stwierdzając, że, zebranie to , zgodnie z uchwał~
K „ R. - ~„ je:?t prawomocne .oraz, że porządek dzienny przesłany po. szczegolnym radnym przedstawia się , jak następuje:
1) Odczytanie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
2) Interpelacje il komunikaty.
_ 3) Sprawozdanie Prezydenta Miasta za m-c maj 1945 r .
4) Sprawa objęcia przez Łódź patronatu nad miastem Gdańsk
,_ . _w związku z akcją przesiedleńczą.
?> Dyskusja nad punktem 3 i 4.
· 6) Sprawa wyboru kandydatów na 3-ch starostów grodzkich
Wojewódzkiego m. Łodzi.
7) Sprawa podwyższenia kwoty minimalnego zaopatrzenia
emerytalnego, przewidzianego w § 41 przepisów o zaopatr zeniu emerytalnym pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi
i ich rodzin (referent radny Wacław Kaczmarek).
8) Sprawa przyznania ob. Jadwidze Hillerowej, żonie zaginioJ'.\ego, zasłużonego artysty -malarza _ Karola Hillera _ zaopatrzenia z •funduszów miejskich w wysokości zł. 500. ·
· ,, miesi·ę cznie (ref. radny Wacław Kaczmarek) .
9) , Spra-:va zatwierdzenia przepisów miejscowych o opłatach za
czynności wykonywane przez Zarząd Miejski w Łodzi przy
wydaw~niu pozwoleń na roboty budowlane i na użytkowanie
budynkow. (Ref. radny E . Andrzejak).

76

Bziennik Zarz~du 1\'liej skiego w todzi

Nr. 2.

10) Sprawa prelimina rza budżetowego Zarzą du Miejskieg o na
m-c czerwiec 1945 r. (Ref. r adny J. St. Haneman ).
11) Sprawa diet (żetonów) dla członków Rady, biorących udział
w posiedzen iach Komisyj (ref. ob. Przybył-Skalski) .
12) Sprawa zatwierdz enia opłat od uboju na rzecz Miejskiej słu
żby weteryna ryjnej. (ref. radny W. Nieśmiałek).
13) Sprawa wyboru 4-ch członków Rady Narodowe j do Komisji do zmiany i nadawani a nazw ulicom i placom (ref. ławnik
B. Nowicki).
14) Sprawa powierze nia Wy działowi Gospodar czemu w ycieru
kominów na terenie m. Łodzi (ref. ławnik L. Szymań ski).
15) Sprawa zatwierdz enia statutu organizac yjnego przedsi ębior
stwa miejskieg o p. n. „Miejskie Zakłady Handlowe w Łodzi"
(ref. ławnik W. Badzian).
16) Sprawa ustalenia ceny gazu i produktó w ubocznyc h (ref.
radny E . Andrzeja k) .
Odczytan y protokół z poprzedn iego posiedzen ia przyj ę to jedno·
·
głośnie.
Odnośnie p-ku 2 porządku dziennego na mównicę wchodzi ob.
·
Litwin, który zgłasza rezolucję odnośnie sprawy Zaolzia.
'

REZOLUCJA: „Miejska Rada Narodow a w Łodzi na posiedzeniu z dnia 18.VI. 45 r. stwierdza :
1) że nieodpow iedzialne lokalne czynniki czeskie probuj ą rozjątrzyć stosunki naszycb. bratnich narodów, czym mogą się jedynie
przyczynić do osłabienia współpracy narodów słowiańskich~
2) że Zaolzie było i jest zamieszk ane przez ludność polską, która niejednok rotnie wypowiedziała swą wolę zjednocze nia z Ojczyzną .
Naród czeski chlubnie zapiąał się w dziejach walki z nawałą
germańską, jak również jako jeden z budownic zych braterstw a narodów słowiańskich.
Rozumiej ą c całą doniosłość i ci ężar gatunkow y, jaki wniosła w
stosunki polsko-cz eskie polityka rządów sanacyjny ch ukoronow ana
wkroczen ia Wojska Polskiego w 1938 r. na
nieszcz ęs nym faktem
hitlerows kim, Miejska Rada Narodow a
reżimem
z
sojuszu
w
Zaolzie
potępia ten fakt , bolejąc, że mógł on zadrasnąć dumę :L zapaść g~ębo
ko w dusze bratniego narodu czeskiego . Tym niemniej wierzy, ze ,n~
drodze wzajemne go porozumi enia, dla umocnien ia yvięzów przyjazn1
· naszych narodów i utrwalen ia podstaw przyszłego pokoju, rz ąd czeski zrozumie ż e Zaolzie b yło i b ę dzie ziemią polską , zgodnie z wolą
jego ludności, a wszelkie próby naruszani a praw narodu polskiegq,
musz ą spotkać si ę ze zdecydow anym odporem' ".
Radny ob. Nieśmiałek zgłasza rezolucj ę imieniem koła radnych
. .
,
·P.P.R. w sprawie budowy pomnika partyzant a.
w1erPolski
Narod
ej
niemiecki
okupacji
Rezolucja : „W okresie
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nie stojący n a straży polskości zdecydow anie walczył przeciw okupantom hitlerows kim. Najlepsi synowie Narodu Polskiego zorganizo wani w oddziałach partyzanc kich z bronią. w r ęku-. niszczyli wroga
na tyłach. Oddziały partyzanc kie utworzyły Armię Ludową, •.stanowiąc:! trz.on nowegt? -yrojsk~ Polskiego . Swą bohatersk ą walką przy.
czyniły się do przysp1es zema rozgromu wroga.
ów · postapartyzant
bohaterów
ci
pamię
uczczenia
dl~
. . . -M: R. N.
nawia :_·ufundow ac na PL Zwycięstwa Pomnik Partyzant a" .
Radny ob. Wróblews ki składa rezolucj ę w sprawie ufundowa nia
sztandaru dla 42 p. Wojska Polskiego , stacjonow anego w swoim
czasiE» w Łodzi .
REZOLU CJA: „Miejska Rada Narodow a w Łodzi na posiedze. niu w d:r:iu 1_8.Vl.45 r. z uwagi ną. wiekopom ne zasługi położone na
polach bi~ew przez yvojsko Polskie, któremu naród nasz zawdzię
cza. swą me_pod.ległosc okupioną obficie z krwi, złożoną na ołtarzu
urrnłowaneJ OJczyzny . przez tysiące - 11aszych najlepszy ch żołnierzy,
P.omi:a na fakt, ze przez czyn swój zbrojny Wojsko Polskie
utrwalił? i · ~a?ezpi~czyło możliwości spokojnej i produkty wnej pra.cy w .dz1edzm1e polityczn ej, gospodarc zej i kulturalno-oświatowej,
~e ~ wal~~ z okru!nym najeźdźc ą pomściło przeogrom ne krzy~dY'.Jak~e yomosł Narod _Polski w okresie 5 i pół letniej okupacji
,
memiecki eJ,
pomna na to, że w d_alszym ciągu Wojsko Polskie stoi na stra:
\zy tak drogo okupiony ch i wywalczo nych granic Polski na zachodzie,
w, d?wó~ wielkiej wdz~ęiczności i uznania dla 42 pułku , któ ..
· rego Ło~z . gosciła pr'.fed niedawny m czasem, a który obecnie - na
prastareJ ziemi piastowsk iej, nad Odrą i Nissą pełni chlubnie straż
nad . utrzym~J:?,iem całości i bezpieczeństwa Odrodzon ego, Demokra -tyc:znego Panstwa Polskiego , postanaw ia:
. l) ufundować 42 pułkowi Wojska Polskiego sztandar, który
· bę~z1e wyrazem uczuć, jakie ży'M~ cała Łódź demokrat yczna dla
dzielnych swoich Obrońców.
. 2) wykonani e niniejszej uchwały zlecić Zarządowi _Miej.
skiemu _w Łodzi".
k'0 OlJ. r9 dny Wachowi cz wnosi Q przegłosowanie nagłości wnios, w,. a ob. radny Andrzeja k, traktuj ąc wystąpienia projektod awcow. Jako za:Jeklaro wanie. wnioskó;v nagłych, proponuje , aby głoso
Wah tylko c1, co są przeciw nagłosci.
/ o . . Pr~ew.odni~zący zapytuje, kto jest przeciw nagłości wniosków ,
~ n~ewaz mkt me zgłasza sprzeciwu , nagłość została uchwalon a.
Przewodniczą cy J. St. Haneman oświadcza że po wyczerpa niu
lnymi
Por~ąc;Iku dziennego odbędzie się głosowanie 'nad poszczegó
·
Wnioskami.
Ob. radny Augustyn iak interweni uje w sprawie interpelac ji
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złożonej w imieniu Rady Zakładowej przy Państwowych Zakładach
Widzewskiej Manufaktury S. A. Przewodnicząc y przerywa mówcy,
oznajmiając , że odpowiedź na interpelację jest przygotowana.
Odnośnie punktu 3-go: głos zabiera Prezydent Miasta Mijal.
W odpowiedzi na interpelacj ę radnego Augustyniaka, Prezydent wyjaśnia, że Zarząd Miejs~i zwrócił się do Ministerstwa Roln!ctwa i Reform Rolnych o wydzielenie całego szeregu własności prywatnych ,
mi:ę dzy którymi znajduje si ę i majątek Widzewskiej Manufaktury.
Ostateczna decyzja prawdopodobnie zapadnie w najbliższych dniach.
W dalszym ciągu swego przemówienia Prezydent Miasta skład a
sprawozdanie zą_ m-c maj r. b. oświadczając, że miasto boryka się
jeszcze ciągle z trudnościami finansowymi, szczupłość dochodów i nikłe stosunkowo wpływy z Wydziału Podatkowegó nie pozwalaj ą na
inwestycj e, planowe i szy bkie rozwią zanie całego szeregu zagadnie11,
stoj ą cych przed zarządem miasta. Wpływy Wy działu Podatkowego '
osiągnęły cyfrę 4.000.000 zł. Wydział Aprowizacji wpływa widomi·2
na r eglamentowanie cen, stołówki zwię kszyły się, również usprawnił
s i ę i wymownie powiększył wypiek chleba. Do już czynnych szeregu
spółdzielni, uruchomiono w maju 50 nowych. Kwestia miesżkaniowa
jest jeszcze tą dziedziną w szer egu zagadnień całkowicie nierozwić! 
zanych, ale i b daje się z auważyć du ża poprawa, a irnż dy ty dzień
przynosi nowe osiągni ę cia. Przydział sklepów - zostanie przejęty
przez Wy dział Przemysłowy, co bezwzględnie , zdaniem Prezydenta,
przy czyni' si ę do uzdrowienia stosunków na t ym odcinku. Urzą d Mieszkaniowy wchodzi na normalną drogi~ załatwiania spraw, aczkolw iek ani Obwodowe Komisje ani Komitety Lokatorskie nie wywi'! z ały si ę niestety ze swych obowią zków. W tym miejscu Prezydent
p odkreśla niesumienne i aspołeczne stanowisko niektórych m ieszkaóców, tranzakcje lokalami, a kiedy ujawni się tego rodzaju
przestępstwo i winnych pocią ga si ę do odpowiedzialności, ingeruj ą w
sprawie zwolnienia różne osobistości, niekiedy nawet wysokie sz arże
w ojskowe. W dziedzinie oświaty , mimo tego, że wiele gmachów jest
jeszcze obsadzonych przez woj sko , lub urzędy , uruchomion o 5 szkół
wieczorowych. Czynna już jest Miejska Biblioteka P ubliczna przy ul.
Andrzeja 14. \Vy dział Kultury i Sztu ki spowodował ot\vor zenie 4-cl--.
muzeów. Sprawa Teatru Miejskiego-Prezydent uważa za ust awiczną
b ol ą czk ę, o której rozwią zanie zabiegał niej ednokrotn ie nawet u
czy nników rz ą dowy ch w War szawie, ale jak dotą d , zabiegi jego nie
odniosły skutku. Fuzje t eatrów należy traktować jako nieaktualną , a
pogł ębi aj ą cy się deficyt o dnośnie Teatru Miejskiego jest spowodo'wany nieust ępliwym stanow iskiem Teatru Wojska Polskiego. Opieka Społe czna rozbudowała schroniska, zaopiekowała siię! r epatriantami i dziećmi. Organizuje si ę Towarzystwa K olonii Letnich dla
_Dzieci. W dziedzinie zdrowia publicznego zdziałano też niemało w
ty ch dniach Szpital ś-go J ózefa b ę dzie zwolniony, jeszcze w tyrn
tygodn iu zostanie uruchomione sanatorium w Łag iewnikach .
Liga
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Obrony Powietrznej redukuje .si ę. , Zarząd 'Miejsk,i wy~tępuj.e .do
Władz Centralny ch aby podwyzszyc renty t)'.m, ktorych Jedym zy~
wiciele są w wojsku. Kwestie, odb'!dowy, ktora ~y~aga :v~mowneJ
cyfry ,3 20.000 :00 0\ '{:ł. rozwią zac mozna yv- te~ ~p.osob? ze Mmist,e~stwo
Przemy15łu daje 50 '/r a 50 % winien dac własciciel merush?moSCl. We
wszystkich wydziałach powst aje no~~ali~acja c~y nno~cL
Zarząd
Miejski uporał się z liqnymi trudnosciami, ale cią gły Jeszcze brak
wpływów pa.raliżuje jego działalność.
~
,
. _ Wiceprezydent E. Ajnenkiel zabiera głos jako jeden z delegatow,
którzy j·eź dzili do Gdańska w z~iązk_u z poleceniem . y.r~a~z · ~a.czelnych pr_zesicdlenia na teren tego miastc; 50 t ys. lud~o~c1 łodzkieJ . 1
W skład' delegacji pod pr zewodnictwem mowcy wchodzili obywatele:
wiceprzewodniczą cy M .R.N.K Przybył-Stal ski , ławnicy : ob. J , Jagodzi~_ski, L . Szymal1ski, J. Wiktor i redak,tor „Robotnika" A . Karaczewski. Wiceprezydent Ajnenkiel w tresciwych wywo~ach przedstawił zgromadzonym wyniki osiągnięte przez delegacłę, rozmowy,
jakie · ta ostatnia prz eprowadz iła z całym szeregiem osob z Zarządu
Miejskiego, Gda i'iska, . Władzami Wojskowymi polskimi i sow~ecl~u:ii,
wojewodą ob. Okęckim i innymi w ysoko postawionymi osob1stosciami, bawiącymi wówczas przejazdem w Gdańsku. Mówca ~obrazo~a~
kwestię mieszkaniową, spraw ę przemysłu, instytucyj uzyte,cznosci
publicznej, portydoków, obiektów . przem y słowych i warsztatow. Na
podstawie przybliżonych danych ilość mi~szkańców wynos_i o_koło
160 tysięcy, z czego zaledwie 12 t ys. Polakow, resztę sta!1~w1ą n~em~
cy : _Kwestiię: aprowizacji uważa mówca jakol problem cięzki na row~1
z kwestie+ mieszkaniową, ale tym niemniej-do rozwiązania przy usilnej pr9cy i właściwej organizacji bezpieczeństwa ludności. :Vice~rezy
dent __zn~jduje je zadawalniającym, napadów czy rabunkow me z?.,.
notowano, nie miały tez miejsca dot ą d żadne wystąpienia antypan"!itwowe o ' charakterze politycznym. W teren~e działaj ą WSZ_Y~tkie ~r
ganizacje polityczne, demokracji polskiej, ktore w braterskie] wspoł- ·
pr~cy ugruntowuj ą polskość na tym odcinku. Po zreferowaniu ~p~a
wy ..szkolnictwa i dziedziny zdrowotno-sanitarnej-Prezydent poswię
cił nieco miejsca ogólnym uwagom i nasuwającym się wnioskom, dowodzą c, że jak gdyb y refren piosenki przez cały czas pobytu dele~a
cji dźwięczały im słowa : „Ludzi, ludzi, fachowców i rąk do pracy Jak
najwię cej " . Delegacja, b ę dąca od źwierciadleniem całego frontu polskiej . demokracji, ponieważ reprez entowała sobą wszystkie, stronnictwa polityczne, zwiedziła mi ę dzy innymi budynek, w ktorym b yła fabryka mydła z ludzkiego tłuszczu. Wstrząsaj ące opisy sal i trupów zelektryzowały słuchaczy .
To też kiedy mówca, kończąc ~we
spr~\l<l(i)zdanię, oświadczył, ż e kulturze krzyżackiej, przeciwstawimy
naszą pełną 'gorącej miłości, dostojną , szlachetną kultur ę polską ,
oraz, że Gtfai'isk już nigdy i do nikogo należeć nie bę dzie, pozostając
na zawsze i jedynie . polskim ~ na sali rozległy si ę niemilknące
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Z kolei Przewodnicz ący M. R. N. ob. J. St. Haneman w pło
miennym przemówieniu nakreślił retrospektywny hy;toryczny bieg
wypadków, stwierdzając, że sprawiedliwości dziejowej stało się zadość i Naród Polski, dzięki zwycięskim hufcom Armii Czerwonej i bohaterskim wyczynom Wojska Polskiego odzyskał historyczne ziemi2
polskie. Perłą ziem wydartych-nam przez Krzyżaków jest gród, gdzie
nasza szara Wisła, królowa naszych rzek -ślubuje Wisłoujściu z Mo. rzem Polskim, w tym miejscu rozlewnym, burzliwym, z Bałtykiem--··
tó Gdańsk. Mówca przebiegał ulicami Gdańska, podkreśla polskość
tego miasta, która wyraża się w całym szeregu: rzeźb i fresków, mających za motyw godła Państwa Polskiego, a wiele z tych budowli legło w gruzach. Hitler, niszcząc Gdańsk wiedział, że do Gdat'1ska
Niemcy nigdy już nie wrócą. Tym droższe są; dla nas wspomnienb
i z serc naszych płynąca przysięga: „My Gdańsk odbudujemy". Następnie Przewodniczący w krótkim rzucie analizuje nierealną p olityk ę rządów polskich w latach 1919-1939, która była zwrócona swą
ekspansją na wschód, broni<
!C straconych pozycji, jakimi były zawsze
latyfundia obszarników. W ten sposób zaniedbaliśmy zupełnie zachód, przegrywając Mazury i Warmię, tracąc Śląsk. Gdańsk to nie
tylko okno, to brama na świat. Łódź wywiąże się z zaszczytu, jaki
otrzymała przez uzyskanie patronatu nad Gdańskiem. Łódź tworz yła
miliony dla kapitału- stworzy teraz nowe dobra dla Ojczyzny De mokratycznej. Z pożogi krwi i ofiar, z morza wylanych łez z prochów
· i popiołów, Majdanków, Oświęcimów, Radogoszczów i innych mordowni bestialstwa hitlerowskiego powstaje nowa Polska. -Polska matka ludzi pracy, ludzi wolnych, tworzących nowe dobra ekonomiczne, kulturalne i moralne, Polska silna, wolna, niepodległa i demokratyczna.
I

. Pułk. Loga-Sowińs~i, nawiązując do referatu wiceprezydenta_
Ajnekiela mówił o tradycjach wolnościowych w Łodzi. Łódź podej mując patronat nad Gdańskiem, musi spotęgować swe wysiłki i wy- 1
dajrn? ść pracy. Dotychczasowe wyniki dają rękojmię, że Łód ź nie zawiedżie pokładany ch nadziei gd y ż w maju wyprodukowano 3.600.000
metrów na czerwiec przewiduje się 5.600.000- -lipiec musi dać ogólny metraż w liczbie 7.500 .000 a grudzień 22.000.000. -Nasza produkcja wełniana i bawełniana będzie konkurować z r ynkami światowy
mi. Odnośnie zdrowotności i w zwią zku ze · sprawozdaniem Prezydenta Miasta, mówca podkreśla słabe wyniki osią gni ę te przez Ubezpieczalnię Społeczną. Omawiając spraw ę mordów politycznych, ob.
Pułkownik stwierdza, że wszyscy jak jeden mąż, kto czuje si ę demokratą, patriotą, winien przysiąc, że nie ustąpi z miejsc i placówek powierzonych jego pieczy, mimo strzałów z za węgła.
Radny ob. Kulesza Bronisław apeluje o wzmożenie produkcji.
Ob. radny Rutkowski wnosi o remont mieszkań i zapomogi dla
matek i sierot po tych, co ginęli po obozach, jak również o książki
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dla' szkół. Gdańsk i Łódź, Łódź i Gda11sk muszą skoordynować swe
prace.
\ \
·
qb. radn\ Karaczewski imieniem _klubu .PPę. poś~i~cił _swe
przemowienie p~nierom pracy na tereme Gdanska, uwazaJąC Jako
jeden z członków elegacji spraw ę tę za pilną, a zrealizowanie jej za
pun~t honoru Łod i.
, Ob . radny Lit~iin, analizując sprawozdanie Prezydenta Miasta,
uważa, że przedsiębiorstwa miejskie, jak elektrownia, gazownia i
tramwaje wymagają, rewizji cenników, gdyż ceny za zużycie prądu
elekt1:'.ycznego, gazu i za przejazdy tramwajami są stanowczo zb yt wy. górowane w stosunku do ,zasobów, jakimi rozporządzają ludzie pracy. Uważa sprawę za pilną, twierdząc, że dopilnowanie tych spraw
jest obowiązkiem Zarządu Miasta. To wszystko co mówię, świadczy o
braku polityki, stwierdza radny, sądzę że do kot'1ca czerwca zostaną
złożone wnioski z podaniem odpowiednich kalkulacji Komitetowi
Ekońomicznemu przy Prezydium Rady Ministrów poczem radny
zgłasza dezyderat pod adresem Zarządu Miejskiego treści następują·
cej:

DEZYDERAT: „Miejska Rada Narodowa na posiedzeniu z dnia
19 cz iwca 1945 r . stwierdza:
1) „Obowiązująca taryfa opłat tramwajowych nie odpowiada
potrzebom mas pracuj ą cy ch.
2) Nowa taryfa opłat tramwajów podmiejskich nie uwzględnia
wielu ' pot~zeb pracującej ludności.
- 3)' Obo~iązujące taryfy opłat za energię elektryczną i gaz
świet>łny nie są oparte na ściśle skontrolowanych kalkulacjach i również nie odpowiadaj ą irrteresom mas pracujących.
Wobec powyższego Miejska Rada Narodowa postanawia:
J) Z dniem 21 b. m. cofnąć ograniczenia 60-przejazdowych biletów miesię cznych do 2-ch przejazdów dziennie.
2) Zobowiązać Zarząd Miejski do natychmiastowego porozumienia się z Dyrekcj ą K.E.D. w sprawie obniżenia taryfy tramwajowej Vf granicach miasta dla pracuj ą cej ludności do poziomu obowią 
zującego na K.E.Ł.
3) Zobowiązać Komisję Kontroli Przedsi ę biorstw do zbadania
kalkulacji przedsiębiorstw miej skich i przedstawienia Zarządowi
. Mięjs~iemu wniosków dla przedłożenia ich do zatwierdzenia Ko!UitetOwi Ekonomicznemu przy Prezydium Rady Ministrów, zgci-dnte z uchwałą Rz<idu z dnia 7 czerwca i945 r .. do 25 b. m .
4) Miejska Rada Narodowa wita decyzje Komitetu Ekonomicznego przy Prezydium Rady Ministrów o rewizji cen i opłat za
~ługi i Świadczenia o charakterze publicznym i zastosowania taryfy ulg i zniżek dla ludności pracuj ącej " .
Ob ._ radny Kaźrp.ierczak porusza sprawę deficytu t eatralnego,
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z~ś radny o_?· H. Wachowicz -; ~głasza formaln y wniosek o przerwa-

m~ d:>;skl'.:SJl ze wzgl ę du na pozną porę i nierzeczowe/ w ypowiedzi
/
mowcow.
yY_niosek r~dnego Wachowicza poddany pod głÓsowanie prze/
.
·
chodzi ]ednogło_snie.
. . Przewodniczący zamyka posiedzenię o godzinie 21,30, zarza·
dza)'!:c przerwę obrad Plenum do dnia 19 b. m. godz. 9-ta rano.
- - - o :O:o----Dalszy ciąg 9 .Plenarnego Posiedzenia; M. R. N. w 'Lodzi
odbytego w dniu 19 czerwca 1945 r . ~. sali Klubu Związku
Przemysłowców Łódzkich przy ul. Traugutta 1.
Komplet radnych: 78

Dziennik

Nr. 2.

Obecnych radnych: 60
Ni'e obecni usprawiedliwi eni: ob. ob . Kaczmarek Wiesław, Za'
krzewski A.
_N_ieob~~nych nieusprawiedl iowinych radnych - 16 - a m ianow1c1e: B1Jak Anton~, Dzikowska Maria, Dąbrowski Jan, Dębick i
Cz_esł~w, Karaczewsk1 ...A...rt~r, Karolak Roman, Król Konstanty , Rud~.1~k1. Romuald, Rękas M1c~ał, Szymczykiew icz Eugeniusz, Szudz1~sk1 _Stefan, W~soły Marcm, Wojtyński Jan, Wójcikiewicz Jan ,
GaJowmczek Stamsław , Łukaszewicz 'Witold.
~hecni P~ezydenci: Prezydent Mijal Kazimierz, wiceprezyden .
ci Dumak S_tamsła~, Gallas Kazimierz, Ajnenkiel Eugeniusz.
~~ec~1 L~wmcy Zarządu Miejskiego: Badzian Wienczysław.
_
Jago~z1nsk1 !uhan, Nowicki Bolesław, Skarbek Paweł, Szymański
Longm, Wasiak Bolesław, Wiktor Jan, Wróblewski Edward.
O god~. lQ.20„ Przewodniczący M.R.N.- ob. Jan Stefan Hane_
:man wznawia obrady, ~, posi'edzenia plenum, zwracaJąc się do radnych z ap~lem, _ aby sc1sle przestrzegali toku obrad, poczem udziela
głosu ~awmkow1 Zarządu Miejskiego - ob, E . Wróblewskiem u.
. Mow~a p~zemawia_ w imie:i;iu Stronnictwa Demokratyczn ego,
st":'1erdzaJąc, ze stronf!1ctwo, ktore reprezentuje, uważa że obrady w
dm~, 18-go były na~goł na poziomie z t ym żastrzeżeniem, że druga
cz ~sc obr.ad była ~0~10na ~rn efekt., Nie można mówić i zgłaszać wnio·
skow, ktore były JUZ raz Jednogłosnie uchwalone.
Ob. radny \Yachowi~z w imieniu Klubu PPS. omawia w ywo- dy Prezydenta Miasta, ktory ustępując ze stanowiska P r zewodniczacego M. R. N. zwrócił . się do zgromadzonyc h radnych z życzenie~ ,
aby M. R. N. go?me reprezentowała tych, którzy ją powołali jako
s.wą r_eprezentacJ ę . Tym~zasem wcz~rajsze obrady miały niejednokrotnie "Charakter w1ecow czy masowek, u_właczając t ym . powadze
zgromadzenia .
w_ sprawie te~tru i ~woty zł. ~oo . oo_o . wydanej na zespół, k tóry
i
n„e maJąc lokalu, n~e moze w ykazac sweJ zy wotnosci, radny k we-
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tionuje celO\yość tego rodzaju w ydatków. Zagadnienie teatru było
· ieniem mocno interesującym Łódź . Łódź chce teatru,
zawsze zagą.~
któryby kształ ił, był niejako uniwersytetem 11:ldowym, obrazuj ą · ologiczny. :i:a?ny por1:1sza sp~awę, zespołu i możli~
- cy~ _Jej wy1~az : · ;
wosc1 uruchom1e a teatru. Łodz stała się dla mektorych oby wateli
„Eldoradem" - u ziela się subwencji, dotacji, a w w yniku -Żad
nycp efektów. Ja to . traktuje jako zasiłek , gdyż uważam, że inaczej nie można tego traktować. W dziedzinie szpitalnictwa mówc'lporusza kwestie „podrzucania" ch9rych przez Ubezpieczalni ę za
cenę 25 zł. Zagadnienie szpitalnictwa nakłada na Zarząd Miejski w yProblem
siłek, aby tę sprawę ja~ najprędzej pomyślnie załatwić .
szpltalnictwa t o nie jest t:ylko kwestia łóżek, ale leków i żywności.
Odnośnie szkolnictwa radny stwierdza, że około 40 t ys. dzieci znajduje si ~ poza szkoł<J. Łó dź , która zawsze przodowała w udostępnie
niu wiedzy jak najszerszy m masom, dzisiaj zrezygnowała z tego
przoaującego stanowiska. Rozważaj ą c sprawę budynków szkolny ch
zaj ę tycn' na koszary, radny apeluje o opiekę nad nauczycielstw em i o ,
szkolenie nowy ch kadr nauczy cielskich. Zgłaszam wniose k ustn y
pod adresem kolegium Zarzą du Mie jskiego o poniesienie ofiar całego
społeczeństwa na rzecz o światy - ale i Zarz ą d Miejski musi t ę spra-·
wę załatwić . Paląc ą spraw ą jest aprowidowa:r:ii ę nauczycielstw a zwracam się z prośb ą o konkretny wniosek Zarządu Miejskiego, jak t e
kwestie rozwią za ć . W sprawie niekr ępowania prywatnej inicjatywy
odnośnie przydziału sklepów, radny uważa , że nie można oddawać
przy działu .sklepów zrzeszeniom, które nie maj ą własne&o oblicza.
Hadny porusza jeszcze spraw ę Wy działu · Aprowizacji i polemizuj e
z wni9skiem i -wywodami radnego Litwin" , który omawiał sprawę
ceny ,!>iletów tramwajowych . Sprawę Gdańska radny traktuje jako
sprawi honoru Łodzi , mówią c : „S ą dZJ~, ż e Miejska Rada N arodowa
przez wszystkie stronnictwa, zrze$zenia i organizacje odpowiednio
te kwestie rozwi ą że" . W ko11cu swego przemówienia radny W achowicz apeluje o d elegow anie do Gdań ska patriotów i ludzi oddany ch
rozwojowi polsk oś ci. W sprawie CŻe chosłowa cji radny oświa dcza , że
~olsfa przedwrześniowa wraz z hitleryzmem spowodowała :rozbiór
Czech. Szowinizm doprowadtft do t ego, ż e Czesi mogą n iesprawiedliwości tej długo nam n ie z apomnieć . Z narodem czeskim mamy
~prawę zatarcia tej krzy wdy, którą mu wyrz ą dziła spr awa Zaolzia,
spory graniczne należy załatwiać na drodze pokojowej.
· Wiceprezyden t E. Ajnenkiel odpowia da n a zar zuty ob . Wachowicza odnośnie k westii Teatru Miej skiego w Ło dzi . Ob. prez. Wit asz~wski zapocz ątkował z dyr. Sz letyńskim organizacj e tęj imp r ezy,
ktorą siłą rzeczy musiał przej ąć obecn y Zarząd Mie jski. Jest p rojek t
ewen~ualnej fozJi t eatrów. Ciągłe p ertraktacje z Władz ami Woj skowyrm odnośnie Teatru W . P . nie daj ą ż adnych rezultatów. S zpitalnictwo j·est w stadium organizowania się. Szpital św. Józefa na D rewnowskie j zaj ęli ludzie, którzy nie maj ą ze szpitalnictwem nic w spÓl-
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nego. Kwestie wyżywienia znacznie już poprawiono, ale to nie jest
jeszcze ostatnie słowo osiągni ę cia. Wiceprezydent uważa, że kwestia,
rzżądzenia miastem-to kwestia skoordynowania prao Rady z Zar z ą
dem Miasta i brania współodpowiedzialności za te ptace.
, Ob. radny Litwin purusza · zagadnienie odbÓ.dowy przemysłu,
walki z reakcją i spraw ę Zaolzia. Jeśli padły zarzuty , że posiedzenie wczorajsze miało jakoby wiecowy charakter, to za charakter ten
są odpowiedzialni przedstawiCiele wszystkich stronnictw, którzy na
t ym posiedzeniu przemawiali. Re.zolucje gospodarcze, były oparte na_
uchwałach aktywu PPS. i PPR„ a ponieważ odpowiadaj ą potrzebom
chvvili obeenej -- sądzę, że winny się pod nimi podpis a ć wszystkie
stronnictwa demokratyczne. Wysokość taryfy tramwajowej b yła
niejednokrotnie poruszana na zebraniach robotników łódzkich. Kalkulacja ciągle szwankuje, taryfa któr ą si ę powinno ustalić, winna
być oparta na ścisłych danych odnośnie cen wię gla, transportu i manca. Dziś trzeba ~ażde zagadnienie rozwa,żać pod ką tem ustroju demokratycznego, ktory nie płaci wielkich pensji dyrektorom ani poka ż 
nych tantiem akcjonariuszom. Nie jest to t ylko _wniosek kluou PPR„
:ile wniosek uzgodniony przez cały blok demokratyczny.
Odno śnie
sprawy teatru radny oświadcza, że nie rozumie, iż do tej pory Dyrekcja Teatru nie mogła choćby w próbach zapoczątkować jakichś spektakli. Były niezdrowe tendencje wśród pewnych kół - w sprawie
usuni ę cia Teatru Wojska Polskiego, choć zespół ten jest na wyjątko
wo w y sokim poziomie. Może rzeczywiście repertuar Teatru W. P .
nie odpowiada iudności Łodzi, ale jego charakter musi mieć swoje zclecydo\<.;ane oblicze Teatru Narodowego. Łódź powinna zrobić wszystko, aby Teatr W.P. w swych murach zatrzymać, program można zawsze uspołecznić. Czy tego rodzaju możliwości są, radny uważa, że S'!:
bezwzgl ę dnie ,_ Jeśli Łód ź zdoła wybudować 2 gmachy teatralne - to
sprawa ta zostanie pozytywnie i ku ogólnemu zadowoleniu załatwio
na. Zaś wymiana aktorów i współpraca zespołów obu tetrów - jestem głęboko przeświadczony - da t ylko jak najlepsze wyniki. W
sprawie szpitalnictwa, radny dowodzi , że Wy dział Zdrowia Zarz ądu
Miejskiego pracuje źle, rejes~racja leklł'ZY jest niewłaściwie przeprowadzana. Również. żółwim krokiem i nieumiejętnie obsadzof:\O stanowiska ordynatoi::ów szpitali._Braki narz ę dzi chirurgicznych, ambulatoria i przychodnie wykazują kompletną nieudolność Wydziału Zdrowia. Szpital św. Józefa zajęto na burs ę llłla dyrektorów fabryk. Dlaczego Zarząd Miejski nie ingerował w tej sprawie, a przecież szpital
ten ma 200 łóżek? Dyrekcje Szpitali nie mają funduszów d yspozycyjnych, stąd stale bywaj ą niesprzątane dla braku odpowiednich po
temu przyrządów. Radny przy okazji podkreśla, że jeśli nawet kierownik jakiegoś resortu jest członkiem partii, którą radny reprezentuje -- my z całym spokojem każdą nieudolność podkreślimy. Odnoś nie szkolnictwa radny stwierdza i na t ym odcinku cały szereg niedociągnięć. Dyrekcja Lasów Pai'istwowych zajmuje przy ul. Piramo-

wicza 6 budynek szkolny. Laboratoria i w pełni urzą dzone budynki
żkolńe nie zostaj ą przydzielane na cele do t ego prz~znaczone. Ro:15bbtnicz~
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci postanowiło zbudo~a~
szkołę { na ' wniosek złożony przez R.T.P.D. otr~y~ano. o~powie~~
odmowną: mimo tego, że szerekie rzesze, robotm~ow ządaJą szko 1
świeckich. Parki Łódzkie winny się stac parkami kultury ; Za~zą.d
Miejski powinien do Robotniczych Domów Kultury ustosunkowac się
pozytywnie.
.
.
,
.
„
Ob. radny Murawski zabiera głos' w spraw1e aprowiza~Jl. . .
Ob. radny Jaszczak składa w imieniu Komisji AprowizacyJneJ
nagł~ wpiosek.
w:NiosEK KOMISJI APROWIZACYJN EJ MIEJSKIEJ RADY
,_ . .
,
NARODOWEJ m. LODZI
. ' Uznając zasadę, że ludność polska szczególnie przez woii:ę
doijmięta powinna _mieć przynajmniej częściową rekompensatę , Ko. misją Aprowizacyjna stawia wniosek o:
.
.
1) przekontrolowanie wszy,stkic}J. dC?tychczas udzielonych nominacyj na tymczasowych .zarz ądcow sklepow, .
.
,
· 2) ponowne rozpatrzenj.e wszystki~h złoz~n-ych. wruoskow
3) -przyznanie prawa otrzymywama nommac:n na tymc~aso~
wych 'zarzą dców sklepów poniemieckich według następuJ<!:CeJ
kolejnoś_ci:

~

a) byli właściciele sklepów i przedsiębiorstw na terenie
m. Łodzi, .którzy prowadzili · swoje interesy zgodnie z
1
'etyką handlową,

- b) wdowy i sieroty po poległych i zamordowanych przez
niemców,
.
c) inwalidzi wojenni o znacznym procencie utraty zdrowia,
' d) dróbni kupc;y i rzemieślnicy, którzy utracili warsztaty
pracy wskutek działań wojennych.
·
e) Polacy zasłużeni w stosunku do własne~~ narodu . .
.ł.awnik ob. Badzian wypowiada się przeciw nagłosci. Przewodmcz ą 
cy"'J. ,St. Haneman poddaje nagłość wniosku pod głosowanie, wnios~k
upada ~ zd~cydowano go skierować do Zarządu Miejskiego. !--aw~1k
ob. Badzian prosi o wypowiedzenie się radnych w sprawie przedsii;;biorstw miejskich.
.
. Ob. Wiceprezydent Galla'S: uważa, że sprawą zbadania tar!'f gazowni, elektrowni i tramwaji winna się zaj ąć Komisja Kontroli Społec;:znej. Odnośnie wczorajszego uroczystego posiedzenia, w sprawie
patrońatu nad Gdai'iskiem, wzmożenia wysiłku pracy, oraz dla potępienia mordów politycznych, mówca stwierdza, że stron17ic,two demokratyczne ustosunkowało si ę rzeczowo do tych zagadmen. Nato. mi~st sprawa taryfy tramwaj owej poruszana prze~ radnego
Li·tw}na zaskoczyła nie tylko wiceprezydenta, ale i całe stronm~two ,
ktore· on reprezentuje. Powoływanie się na Komitet Ekonomiczny
--...

o?.
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przy Prezydium Rady Ministrów o tyle dziwi mówcę, że ostatni.a
kolejowa została przez ten Komitet aprobowana. Nasza gospodarka miejska jest trudna, ale wierzę, że w zwartym szeregu, w bloku demokratycznym usilną pracą przyczynimy się do pokonania przeciwieństw dla dobra Woln€j, Niepodległej i Demokraty- ·
cznej Polski.
Ob. radny Andrzejak podkreśla, . że od polityki Rządu zależą
ceny produkcji energii elektrycznej, gazu, lub obniżka taryfy tramwajowej. Jeśli chodzi o inwestycje, to trzeba na ten cel znaleźć odpowiednie fundusze i o tym nie wolno zapominać .
Dzisiaj wiele
arty kułów trzeba nabywać na wolnym rynku, a są to artykuły niezbędne dla · utrzymania cią głości pracy czy funkcjonowania tego
czy innego przedsiębiorstwa . Od 2-ch tygodni działa na terenie łódz
kim Komisja Zjednoczenia Energii Energetycznej. W tej chwili szuka si ę podstaw do kalkulacji. W sprawie Wydziału Aprowizacji, obsługiwanie stołówek robotniczych· jest zagadnieniem chwili i _wymagaj ą cym zasadniczej rewizji.
W tym miejscu radny przedstawia
2 rachunki. Wydziału Aprowizacji wystawione dla Elektrowni Łódz
kiej; są to oryginalne rachunki tego wydziału. Urz ę dnik Wydziału
Aprowizacji Elektrowni uważał, że ceny jednostkowe są zbyt w ygórowane, inkasent przejął się tą uwagą, poszedł na targ, sprawdził ceny rynkowe i obniżył cenę mąki kartoflanej ze zł. 4, na 1 zł.
Pro szę
aby ob. Prezydent te anomalie zlecił zrewidować.
Prezydent Mijal: Odnośnie rachunków wystawionych przez
Wy dział Aprowizacji oświadcza, że były to nadużycia jednej skła-·
dnicy, które obecnie się wyjaśnia; winni zostaną surowo .ukarani.
„Reasumując dyskusję nad moim expose _
dochodzę do wniosku, że odb ywała si ę ona pod egidą obcinania, bezlitosnego obcinania,
bez wgłębiania się w sprawę finansów miasta, które są bardzo czułym aparatem. Trudności finansowe dają się nam we znaki odnośnie
wszystkich dziedzin gospodarki miejskiej, jak np. szpitalnictwa i lokali z tym problemem związanych oraz medykamentów, zważywszy,
że wiele środków leczniczych najniezbędniejszych zastrzyków itp.
musimy nab ywać na wolnym rynku. Interwencje w sprawie niewła
ściwego zajmowania gmachów nie dla celów do których były przeznaczQne, niejednokrotnie miały miejsce „ lecz niestety nie zawsze
b yły uwieńczone pomyś lnym wyni~iem. W sprawie remontów Pre··
zydent oświadfza że Magistrat może remontować je.dynie gmachy;
które są jego własnością ; mówca podkreśla, że nie należy qbwiniac
Zarz ą du Miejskiego o nieremontowanie domów porzuconych i poniemieckich, bo na ten cel nie ma funduszów. Zarząd Miejski jest w cią 
głym kontakcie z Warszawą , gdzie raz na tydzień jeżdż ą poszczególne delegacje z odnośnymi' merµoriałami. · Dokonuje się przegl<!du
przedsiębiorstw celem rozdzielenia przemysłu lokalnego od państwo
wego. R.entowność przedsi ę biorstw musi być zawsze brana przede
wszystkim pod uwagę. Prezydent ingerował w Warszawie o w ę giel
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i skalkulow~nie odpowiedniej jego ceny. Skumulowanie de~yzji Komitetu Ekonomicznego pr.zy R. M. idzie w kierunk':1 ustałem~ cen na
terenie całej Rzeczypospolitej. Rzeczowa kalkul,a~Ja z ,r:aszeJ stronY_ •
ułatwi Komitetowi rozstrzygni1ę'Cie sprawy odnosme ro~nych . taryf
i cenników ta~za przejazdy tramwajami jak i za korzystame ze
świadczeń Elektrowni czy Gazowni. Mobilizacja sił do pracy wymaga
krytycznego ustosur;kowar;ia si ę całego społeczeństwa do'. tych spe~u-.
latyW,nych eleme;itow, ktore przywykły do. wygodnego i ?eztroskiego życia". Jak mowiłem, ani lok~t?rskie ~m domc:we Koll!it~ty, a ni:;wet i rejonowe nie są na wysokosci zadama. Nalezy pomyslec _o zwroceniu się do Rządu w sprawie dekretu o przymusowym wys1edlanm
. czynnik.§w aspołecznych . Nie można też wstrzymać wy~aw~nia kartek niepracującym, skoro w tym względzie były odpow1edme zarz~
dzenia ministerialne, mówią ce o. rejestracji bezrobotnych; w sprav:ie
szkolnictwa Prezydent otrzymał wykaz zajęty ch budynkow przez_J~- 9nostkf' wojskowe, w tej materii zwróci się ·Kolegium Z~rządu MieJ~
skiego do Warszawy dla zdecydowania przy pomocy odno.snych czynn~
ków wojskowych, jakie ewentualnie budynki ~ kiedy m,ogły?y zos~ac
opróżnione. W dziedzinie aprowizacji, yrojew~dztwo Łodz.kie, ma mne możliwości aniżeli Łódź miasto, ktore moze dysponowac tylko
swoim'.i tnagaz~nami, jednak i ta sprawa jest rozpatrywar;a ' przez
Rząd. Nawiązując do spraw zwią zanych z przydziałem s~lepow, Prezy
. dent uważa, że Wydział Aprowizacji i Handlu . załatwia ..te spra":'Y
prawem kaduka, chociaż to: nie nalezy do· jego kompetencJL Chodziło
o zabezpiec;zenie towarów i dlatego wyznaczono tymcza~o~ych,zarzą.~
ców. Mogły Śi'ę zdarzyć pewne niedociągnięcia i naduzycia, obecme
Zarząd Miejski powierza każd ą. sprawę kompetencF re~?rtowego wydziału. Niezadowolenie i krytyka wydawama nommacJi na sklepy,
którą to funkcję winien załatwiać Zarząd Tymczasowy, dzięki temu,
że załatwia je agend~ Zarządu Miejskiego spada częściowo i na miasto. · Wydział Aprowizacji i Handlu ulegnie reorganizacji - sprawa
sklepów zostanie wydzielona. Mówca przechodzi do spraw teatralnych. Teatr pracuje w bardzo d ~ żkich warunkach; uruchomiono
studium teatralne, opóźnienie nastąpiło bez winy ze strony Teatru
czy Zarzą'du Miejskiego. Sz-ruki wysta\.V'iane przez Teatr Wojska Po~
skiego nie odpowiadają tendencjom Łodz~. Prezy ~ent nie z~adz8: się
~e stanowiskievi radnego ob. Litwina, k~ory mya~a ~eatr Vv. P: pko
Jedyny teatr na wielką miarę. W sprawie zwolmema przez 1:'eatr
Wojska · Polskiego gmachu na rzecz miasta Łodzi Prezydent zabiegał
I_tiejednokrotnie, ale stanowisko jego odn?śr:ie tej s.p~~wy jest ci~gle
ignO'rowane. Prezvdent wnosi w wyłomeme KomisJi TeatralneJ w
liczbie 3-ch osób, idóraby zbadała sprawę teatru gruntownie i wniosła swoją opinię na nast;•pne posiedzenie M.R.N.
Do Gda11ska zostanie wysłana Komisj,a, chodzi o. najspiesznie~
sze urucnomienie portu, zważ y wszy chocby ostatmą propozycJę
przedstawicieli Szwecji, w związku z ewentualną. wysyłką wę gla do
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tego państwa. Przewodniczący Minister J. St. Haneman odczytuje
tekst uchwały w związku z objęciem przez miasto Łódź patronatu
• nad Gdańskiem, którą przyjęto przez aklamację
U c h w a ł a nr 59:
~
„Miejska Rada Narodowa w Łodzi na swym 9 Plenar„ nym Posiedzeniu w dniu 18 i 19 czerwca r. b. uchwala przyją ć
patronat r,i.ad !Iliastem Gdańsk, zorganizować przesiedlenie 50
tys. mieszkailców m. Łodzi do Gdańska , zapewnić przesiedlonym mieszkania, zatrudnienie i opiekę .
Wykonanie tej uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu m. Łodzi, który winien wysłać do Gdańska stałą delegację, reprezentującą Łódzką Radę Narodową i Zarząd Miejski
w przeprowadzeniu tej akcji".
W związku z expose Prezydenta Miasta, na wniosek Prezydium
M.R.N., Miejska Rada Narodowa w Łodzi na swym 9 Plenarnym Posiedzeniu po wysłuchaniu sprawozdania Prezydenta Miasta, przyj muje jego sprawozdanie do zatwierdzającej wiadomości, udzielaj<!C
Zarządowi · Miejskiemu absolutorium.
Ob. radny Litwin modyfikuje swój wniosek odnośnie taryfy
tramwajowej po linii życzenia M.R.N. Prezydent Mijal porusza sprawę technicz,n ego załatwienia druku biletów tramwajowych. Ob . radny Wachowicz proponuje, aby cały wniosek potraktować jako dezyderat dla Zarządu Miejskiego. Wniosek ob. Wachowicza przechodzi
pzy wstrzymaniu si'ęr jednej osoby od głosu .
, Rezolucja w sprawie mordów politycznych przechodzi jednogłosnie :
,
.
'
1

REZOLUCJA: „ReakĆja Polska, przedstawiciele interesów obszarników i baronów kartelowych, pogrobowcy rządów sanacyjnych
m~ składają broni, terrorem i sabotażem, skrytobójczymi mordami i
probami rozpalenia walk bratobójczy ch staraj ą się osłabić władzę
demokracji, poderwać jej wysiłki nad Q..dbudową kraju.
Miejska Rada Narodowa stwierdza:
1) że reakcja polska kontynuuje swą antynarodową i antypa17stwową politykę przez próby naruszania porz;.idku i praworząd 
nosci. odbudowywującej się Ojczyzny przez próby złamania aparatu
gospodarczego Pal1stwa, wygłodzenia 1miast, osłabienia siły zbrojnej
pafistwa ;
·
2) że reakcja polska stała się ośrodkiem antysowieckiej propagandy, zmierzającej do rozpalenia. nowej wojny św~atowej, która nieuniknienie przyniosłaby zagład r naszej niepodległości i doprowadziła kraj do ostatecznej ruiny;
3) że skrytobójcze mordy na działaczach demokratycznych
or az oficerach i żołnierzach Wojska Polskiego i Armii Czerwonej a
szczególnie mord 195 obywateli wsi• Wierzchowiny świadczą o całko -
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witym zwyrodnieniu i wewnętrznym rozkładzie reakcyjnych band
i stóczeniu się ich działalności do bandytyzmu politycznego.
' Miejska Rada Narodowa apeluje do Rządu o przedsięwzięcie
zdecydowanvch kroK.ów i ukaranie t ych wszystkich, którzy nie usłu
~haj ( wezwania Rządu do złożenia broni i przystąpienia do pracy
nad odbudową Ojczyzny - a kontynuują swą antynarodową i antypaństwową działalność".

~

W sprawie rezolucji odnośnie Zaolzia głos zabierają: Prez.
~l, ob. Wachowicz i ławnik Badzian.. Ten ostatni uwaźa że ostateczną redakcję tej rezolucji należy powierzyć Prezydium M.R.N. w
skłaqzie ob. ob.: Przewodniczącego J. St. Hanemana, radnych Litwina , i Wachowicza oraz Wiceprezydenta Gallasa. R.ezolueja
ta w ostatecznej swej redakcji została podana w pierwszej cz ~ Ści nimejs,zego protokółu .
.Wsprawie powołania Komisji Teatralnej w składzie 5-cio os0bowym: Przewodniczącego Ławnika Wydziału Kultur~ i Sztuki ora:~
4-.ch radnych zdecydowano jednogłośnie do Komisji tej powołać ob.
radnych Domagałową Aleksandrę, Wachowicza Henryka, Litvvi. na :Aleksandra, Janasa Józefa i Wójcikiewicza Jana.
.,_ Odnośnie kwestii pobudzenia opieszałych lub uchylają'cy ch sit,}
od pracy w związku z koniecznością wzmożenia produkcji jako nieodz:Ownego czynnika w odbudowie państwa M.R.N podejmuje nastę·
pującą rezolucję:

. REZOLUCJA: „Miejska Rada Narodowa na swym 9 Plenarnym
Posiedzeniu w dniach 18 i 19 czerwca r. b . zgodnie z wnioskiem zebrania Rad Zakładowych Przemysłu Łódzkiego z dnia 9.VI. 45 r. ,
stwierdza:
, ' .· 1) Przemysł m. Łodzi, a w szczególności przemysł włókienni~
~ZJ:' .nie był w stanie wykonać planu prpdukcji w m-cu maju między
mnymi z powodu braku 17 tys. robotników; wskutek tego wyproduko~ano jedynie 3.600 .000 m. wyrobów włókienniczych , miast pląno
wych
8.100.000 metrów.
.
'
,
2) Aby wykonać plan produkcji towarów włókienniczych w
m-cu' czerwcu, musi natychmiast przystąpić do pracy 21 tys. robotntków; musi ponadto być zapewniony stały, regularny wzrost ilośd
z.atrudnionych w nast.ępujących miesiącach b. r. • ·
·
.
3) PrzY.musowe bezrobocie zostało w Łodzi w ciągu 5 m-CJ\ wła
. dz~ ~-~mokra tycznej zasadniczo zlikwidowane, a przemysł odczuwa
powazny brak sił robotniczych.
, W związku z powyższym Miejska Rada Narodowa, uważając za
SWOJ c;>bowiązek pomóc przemysłowi w akcji werbunku robotników
· sposro9-. niepracującej ludności miasta i zgodnie z wnioskiem zebrania Rad Zakładowych Przemysłu Łódzkiego, postanawia:
1) . zobowiązać Zarząd Miejski do podjęcia natychmiastowych
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kroków w celu skierowania do pracy w przemyśle pozostałej ilości
zarejestrowanych w Biurze Pośrednictwa Pracy bezrobotnych.
Akcję tę zakończyć 30 b. m .
2) zobowiązać Zarząd Miejski do złożenia w 1\'Iinisterstwie
Aprowizacji wniosku o zaprzestanie wydawania kart żywnościowych
· zarejestrowanym w Biurze Pośrednictwa Pracy bezrobotnym celowo uchylajqcym się od pracy;
3) M.R.N. zatwierdza podjęte przez Zarz. Miejski kroki w Ministerstwie Administracji Publicznej, które umożliwiłyby przedsi:ę 
·wzięcie zdecydowanych kroków w celu pozbawienia prawa do zamieszkiwania w Łodzi spekulantów i zdolnych, a złośliwie uchylają cy ch
się od pracy osób; mieszkania wskazanych osób należy przekazywać
Komisjom Mieszkaniowym, które winny uwzględnić w pierwszym
rzędzie przydział lokali dla robob1ików pracujących, na wniosek Rad
Zakładowych i instytucji;
4) zobowiązać 'Zarząd Miejski do przeprowadzenia ścisłej rejestracji niepracującej ludności w celu skierowania jej do pracy, zgodnie z ustawą o osobistych świadczeniach z kwietnia 1939 r.
5) wezwać ObwodowE;' Komitety Lokatorskie do współdziałania
w tej akcji i wskazywania mieszkań osób uchylających się od pracy".
Pod obrady wc!J.odzi 6-ty punkt porządku dziennego: „Wybór
kandydatów na 3-ch starostów grodzkich ·Wojewódzkiego m. Łodzi
uchwalony jednogłośnie:
U c h w a ł a nr 60:
„Miejska Rada Narodowa w Łodzi zgodnie z art. 7 Dekretu '
P.K.W.N. z dnia ·21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji wysuwa nast,ępujące kandydatury na:
1) Starostę Grodzkiego Sródmiejsko-Łódzkiego ob. Walasika
Czesława z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej.
2) Starostę Grodzkiego Północno-Łódzkiego ob. Rudnickiego
Romualda z ramienia stronnictwa Demokratycznego.
3) Kandydat na stanowisko Starosty Grodzkiego Poi:udniowoŁódzkiego
·
zostafiie podany po porozumieniu Komisji Międzypartyjnej z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w przeciągu 10-ciu dni.
Poczem Przewodniczący odczytuje rezolucję Prezydium M.R.N.
REZOLUCJA. W zwi'<!zku z poleceniem "Ministra Administracj i
Publicznej dotyczącego pełnienia przez Prezydenta Miasta Łodzi funkcji Władzy Administracyjnej II Instancji, oraz powołania trz~c?
Starostw Grodzkich jako wykonywujących władzę I Instancji -MieJska Rada Narodowa w Łodzi zwraca się do Rządu Tymczasowego
R P. o przyspieszenie wydania następujących· dekre~ów:
1) Dekretu o rozszerzeniu granic m. Łodzi zgodnie z przedstawionym Ministerstwu Administracji Publicznej projektern
Zarządu Miejskiego w Łodzi.
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,2) Dekretu o utworzeniu Województwa Grodzkiego Łódzkiego
. i podziale tegoż na trzy starostwa grodzkie:
a) Starostwo Grodzkie śródmiejska-Łódzkie
..-- b) Starostwo Grodzkie . Północno-Łódzkie
, c) Starostwo Grodzkie Południowo-Łódzkie Powyższa rezolucja zostaje przyjęta jednogłośnie.
, W sprawie podwyższenia kwoty minimalnego zaopatrzenia
emerytalnego głos zabiera ob. Wachowicz,- Wiceprezyctent Duniak i
ławnik ·Wasiak. Powzięto jednogłośnie uchwałę z dezyderatem, że:
.·„Kat;.dydaci na emeryturę poniżej 60-ciu lat muszą przejść przez Komisję Lekarską" .

U c h w a

ł

a

nr

61:

-"' „Miejska Rada Narodowa, opierając się na uchwale Kole.. gium Nr 88 z dnia 9 czerwca 1945 r. postanawia ustalić na
.- żł. 500, miesięcznie kwotę minimalnego zaopatrzenia emerytalnego pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi, przewidziana
w · § 41 Przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
Zarządu Miejskiego w Łodzi i ich rodzin zatwierdzonych
...: uchwałą Rady Miejskiej Nr 5 z dnia 16 czerwca 1932 r.
Sprawę przyznania ob. Jadwidze Hillerowej, żonie zaginionego,
zasłużonego art. malarza Karola Hillera, zaopatrzenia z funduszów
miejskich referuj-\ ob. radny W. Kaczmarek, zaznaczając, że zaginiony artysta był szeroko znaną osobistością na terenie Łodzi, jako peqagóg i jako nieprzeciętnej miary człowiek, poza tym referenta wią
zały _ z zaginionym więzy koleżeństwa partyjnego, bowiem artysta był
W s~oirri. cfaśie Wiceprezesem Stronnictwa Demokratycznego. Ob.
r~~ Wafhowicz popierając wywody radnego Kaczmarka, stwierdża/· Że' ri:awet same superlatywy, o Hillerze będą za.ledwie bladym
obliczem tego, czym był ten człowiek dla Łodzi; radny wnosi o
P.odwyższenie zaopatrzenia do zł. 1.000 (tysiąca) M.R.N. przychyla
__tnę ~o { ych wniosków i pod7 jmuje jednogłośnie:
U c h w a ł a

" ··
„1

nr

62:

1

, .. > ,Miejska Rada Narodowa, opierając się na uchwale Kole'gmm ;Zarządu Miejskiego Nr 59 z dnia 30 maja 1945 roku,
· zdecydowała przyznać ob. Jadwidze Hillerowej, żonie zaginio. ~nego, zasłużonego artysty-malarza _Karola Hillera, zaopatrzenie z funduszów miejskich w wysokości zł. 1.000 (jeden ty.si-ą.e) miesięcznie".
·
. , · R{dny ..ob. E. Andrzejak referuje · sprawę zatwierdzenia _p rzepisow~ miejscowych o opłatach za czynności wykonywane przez
~arz'.!d ~i._ejski '!" Łodzi przy wyda~aniu pozwoleń na roboty buąodnwlane. 1 na uzytkowame budynkow, poczem Plenum uchwala
Je ogłośnie:

92

Dziennik

Zarządu

Miejskiego w

Łodzi

Nr.

~:

U c h w a ł a nr 63:
„Miejska Rada ·Narodowa, opierając się na uchwale Kolegium Zarządu Miejskiego Nr 50 z dnia 24 maja 1945 r. p ostanawia zatwierdzić Przepisy miejscowe o opłatach }.'.a czynności,
wykonywane przez Zarząd Miejski m. Łodzi przy wydawaniu
pozwoleń na roboty budowlane i na użytkowanie budynków".
Odnośnie preliminarza budżetowego za m-c czerwiec 1945 r .
głos zabiera ob. J : St. Haneman, podkreślając, że prawdopodobnie
będzie to ostatni preliminarz za okres miesięczny, następny preliminarz będzie obejmował okres 9 miesłęczny, który to budżet jest
obecnie w opracowaniu. W dyskusji głos zabierają ob. ob. Gricuk,
~Wachowicz i Prezydent Miasta. Jeszcze w związku z budżetem ob.
radny Wachowicz porusza spraw;ę teatru, na co replikuje mu ob.
Prezydent Mijal i Wiceprezydent E. _Ajnenkiel.
Po dyskusj i plenum jednogłośnie budżet zatwierdza.
U c h w a ł a nr 64:
„Miejska Rada Narodowa, opierając się na uchwale Komisji Finansowo-Budżetowej z dnia 12.VI. 45 r. postanawia
przyjąć preliminarz budżetu zwyczajnego Zarządu. Miejskiego
w Łodzi za m-c czerwiec 1945 r. zamykający się:
w dochodach kwotą zł.
7.825.154.w wydatkach
„
„
26.378.449.-"
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. 2) upoważnia

Dyrektora Rzeźni lub Naczelnego Lekarza W~
·terynarii w jego zastępstwie do nadzoru nad inkasowaniem
' . tych opłat;
3) wypłac_ać Dyrektorowi Rzeźni lub Naczelnemu Lekarzowi
"\Veterynaryjnemu z tytułu nadzoru nad inkasem wynagrodzenie w wysokości 2% od sumy zainkasowanej".
. . Sprawę wyboru 4-ch członków Rady Narodowej do Komisji do
zmiany i nadawania nazw ulicom i placom po referacie ławnika B.
Nowickiego jednogłośnie aprobowano w poniższej uchwale:
U c h w a ł a nr 67:
„Miejska Rada Narodowa w Łodzi postanawia powołać na
„ - członków Komisji do zmiany i nadawania nazw ulicom i placom,
położonym w granicach miasta Łodzi, następujących radnych:
z ramienia Stronnictwa P.P.R. ob. Granas Romanę
„
„ Demokrat: Aletową Stanisławę
„
„
P.P.S
Gricuka Sergiusza i
\Vójcikiewicza Jana".
"
„
„ Ludowego
-. Ławnik Zarządu Miejskiego L. Szymański naświetla sprawę
powierzenia Wydziałowi Gospodarczemu wycieru kominów na terenie ni. Łodzi. W, dyskusji głos zabierają ob. ob. Andrzejak, Kaucz Ba:.;.
rdzian l Wachowicz . . W konkluzji Plenum podejmuje jednogłośnie

,

uch,wałę-;

/

/

W sprawie diet (żetonów) dla członków Rady, biorących ·
\I.dział w posiedzeniach komisyj oprócz referenta ob. K. Przybył
Stalskiego, głbs zabierają ob. ob. radni: Gricuk, Andrzejak, i Pre:.
zydent Mijal, poczem Plenum podejmuje jednogłośnie uchwałę następującą:

U c h w

ała

nr

65:

„Opierając się na propozycji Prezydium M.R.N. Rada po~
stanawia przyznać członkom, biorącym udział w posiedzeniach wyłonionych przez Radę Komisji, diety (żetony) w wy -

sokości po zł. 50 .-

(pięćdziesiąt zł .) za każde posiedzenie".

Zgodnie z punktem 12 porządku dziennego sprawę referuje
ob. radny W. Nieśmiałek, bez dyskusji jednogłośnie uchwalono :
U c h w a ł a nr 66:
„Miejska Rada Narodowa, opierając się na uchwale Kolegium Zarządu Miejskiego Nr 74 z dnia 9.VI 45 r. postanawia:
1) ustalić wysokość opłat, pobieranych w Rzeźni Miejskiej na
,,, rzecz !!1iejskiej służby weterynaryjnej:
a) za 1 szt. bydła rogatego, konia lub świni na zł. 5
b) za 1 szt. cit:;lęcia, owcy lub kozy
„ 2

U c h w a ł a nr 68:
„Miejska Rada .Narodowa, opierając się na uchwale Kole.,.
gium Zarządu Miejskiego Nr 66 z dnia 30.V. 45 r. postanawia
/ ~lecić Wydziałowi Gospodarczemu Zarządu Miejskiego przyję
. _ cia sprawy wycieru kominów na terenie m. Łodzi".
· · Ob. -Przewodniczący J. St. Haneman zarządza półgodzinn<! przerwę na posiłek.
,
·
·
O godz. 16.15 obrady wznowióno.
. Radny ob. Wachowicz Henryk prosi o głos w sprawie oświad- czenia: „Imieniem Klubu P .P.S., który mam 'zaszczyt reprezentować
zgłaszam w sprawie wyboru kandydatów na starostów grodzkich votum separatum. Motywy, dla których P .P.S. nie głosowałoby na staro~t~ - w osobie ob. Wacława Łazuchiewicza, złożymy w ciągu 7
~ dni L prosimy Prezydenta Miasta o wstrzymanie· p.ominacji".
Sprą.wę zatwierdzenia statutu organizacyjnego Przedsiiębior,,
sl~a: M~ejskiego pod nazwą : „Miejskie Zakłady Handlowe w Ło
~"1- :efer~je ob. Ławnik Badzian. Ob. Henryk Wachowicz pr:osi o
ZdJ~c1_e teJ sprawy spod obr~.<! do przyszłego posiedzenia M.R.N.
~~1osek radnego Wachowicza popiera Prezydent Mijał. Jednogło
~n~)>ostanowiono zdjąć p . i5 z porządku dzienne~o.
.
Ob. radny E. Andrzejak wnosi o zdjęcie z porźądku dziennego
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P1.:!_~ktu, omawiającego spraw ę ustalenia ceny gazu i produktów; ubo-

cznych. Ob. ławnik Badzian prosi jednak o rozpatrzenie tej sprawy
na najbliższym posiedzeniu Plenum. Ob. radny Wachowicz zgłasza
wniosek, aby w tej kwestii wypowiedział się Dyrektor Gazowni
- ob. Kowalski.
Na mównicę wchodzi Dyr. Kowalski, który w b. treściwym
wywodzie zobrazował całokształt g0spodarki swego resortu, wykazując braki i trudności z którymi musi walczyć gazownia, aby wzma - gającą się ilość abonentów zaspokoić . Prezydent Mijal zapytuje odnośnie sprawy bocznicy kolejowej i aaki tabor samochodowy byfoy,
zdaniem obywatela Dyrektora konieczny dla gazowni. Ob. Wachowicz prosi o podanie jaka jest cena własna produkcji. Odpowiedzi
na p ytania udzielił ob. Dy r. Kowalski. Głos zabierają ob. ob. Andrze
jewski i E. Andrzejak; ten ostatni przedstawia dane liczbowe odnośnie produkcji i kosztów eksploatacji gazowni. Ob. radny 'Stawiński
„Kalkuluje się i oblicza zawsze na podstawie dochodowości danego
przedsi ębiorstwa. Budżety robotnicze i pracownicze chociaż w dan ym w ypadku uważać należy ;za sporządzane w okresie przejścio 
~ym, tym niemniej trzeba je tak traktować, aby ich nie przeci ążać
swiadczeniami, bowiem ci co pracuj ą , przez swoje wysiłki wpływają
na rozwój życia gospodarczego. Prezydent Mijal podkreśla, że przedsiębiorstwa, mimo wszelkich stanowisk, jakieby nie były przez poszczególnych radnych zajmowane, nfo -mogą by~ deficytowe. Prezydent uważa za wskazane, aby udp.ła się do Warszawy do Ministerstwa Przemysłu delegacja dla naświetlenia bolączek i wysondowania o opinii czynników miarodajnych co do możliwości rozwiązania
zagadnienia w~glowego po możliwie jak najniższych cenach przy
pierwszorzędnej jakości.
.
Przewodniczący poddaje wniosek ob. E. Andrzejaka w sprawie zdjęcia 16 p. porządku dziennego spod obrad ' pod głosowanie.
R.ozpatrywanie tej sprawy zdecydowano zdjąć z porządku dziennego jednogłośnie, "odraczając decyzję ustalenia ceny gazu na następ
ne plenum.
. Ponieważ, odnośnie zgłoszony ch w dniu 18 b. m . wniosków
uchwalono ich nagłość, z tym, że będą rozpatrywane pod · koniec
obrad ob. Przewodniczący proponuje rozpatrzenie ich teraz. Ob. Gricuk wnosi o przekazanie wniosków do Komisji.
Ob. pułk. Loga-Sowiński uważa, że kwestia sztandaru powinna .
być inicjatywą całego społeczeństwa łódzkiego. W sprawie oświad
czenia ob. Wachowicza radny imieniem Klubu P.P.R. oświadcza , że
jego frakcja wstrzymuje kandydaturę ob. Łazuchiewicza do czasu
otrzymania materiałów od Polskiej Partii Socjalistycznej . Stronnietwo materiały rozpatrzy i zgłosi swoje stanowisko do Prezydium
.M.R.N. poza tym prosi ob. Prezydenta Mijała, jako Wojewodę , abY
zechciał wstrzymać swą decyzję nominacyjną , na przeciąg dni 10.
4
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Ob. Wachowicz zgłasza wniosek aby w przyszłości posiedzenia
M.R.N. odby:wały się w godzinach popołudniowych .
Ob. Prezydent Mijał oświadcza, że bezwzgl ę dnie do 10 dni
wstrzyma przesłanie nomi~acji do Warszawy, ale zastrzega się co
do terminu, który winien być dotrzymany.
Odnośnie sprawy
sztandaru Prezydent uważa, że fundacją winna się zaj ą ć Miejska
Rada Narodowa, jako wyrazicielka opinii społecznej. Fundacja taka
. będzie iównoznaczna z fundacją, którąby dopełniło całe społe
czeństwo łódzkie. Prezydent sądzi, że należy te kwestie powierzyć
' Prezydium M.R.N. co obecni jednogłośnie uchwalaj ą. W związku z
wnioskiem _ob. radnego Nieśmiałka ob. Prezydent s ądzi, że Plenum
powinno powziąć decyzj ę , któraby stworzyła podstaw ę do zajęcia się
spokojnym i planowym rozwiązaniem budowy pomnika partyzanta.
.w sprawie pomnika ob. radny E. Andrzejak wnosi o otworzenie
konta specjalnego w K.K.O i bankach łódzkich, jak . również listy
ofiar na ten cel.
·
Obywatel ławnik E. Wróblewski zgłasza wniosek, aby nie
projektować pomnika partyzanta, a rozszerzyć to zamierzenie budując monumentalne dzieło , któreby obrazewało całokształt martyrologii ofiar, które padły dla wielkiej wspólnej idei Wolności cał~
szeregi mą.tek, dzieci i bezimiennych bohaterów.
'
Ob. H. Wachowicz apeluje o uchwale, która by była kamieniem węgielnym pod budowę pomnika partyzanta.
Ob. Nieśmiałek zgadza się jako projektodawca ze zdaniem ob.
~ezydenta i o~. Wachowicza. Jednogłośnie Plenum M.R.N. postanowiło ufundowac na Placu Zwycięstwa „Pomnik Partyzanta".
O godzinie 1 7.30 Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Sekretarż

(._ . )' R

Piątkowski,

.

Przewodniczący

(--) J. St. Haneman
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obroty za czas
od 1. IV.- 31. V. 1945
\\"inien

370.073.33

I

500.000.~

232.912.81
8.861.494-.93
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Obroty w m1es1ącu
czerwcu 1945
, \l'"inien
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Ogólne obroty za czas
od l.IV.-30. VI. 1945
Winien

!°)63.193.50

4.027.805.70

122.685.49
8.81\J.494.93

385.933.8

4.027.SOf"l.7
3.226. 770.3
8.861.491 .9

14.:i92.846.fl8 18 78il.IO-l.96 13.360.5H8.29 35.375.320.93 27.953.414.61
5.768.543.03 10:561 047.06 32.720. 138.93 26.161.072.0
15.600.025.29.124.200.24 12.891.908.50 12.359.042.07 39.926.082.84 42.316.200.6
9.071.160.49 6.190.149.:-l
3.519.374.53 2.080.442.84 2.108.629. 451.:'>55,50
4fJ1.555.5
500.000.500.000.

14!l. 6ti9.i5

:12.:Wl.201.:'>3 1;u.:i:ifi.860.4421.137.829. 86 22.16!.92S.91, 5fi.769.630.10 55. 721.489.
11.661.576. 72 2.423.867.71 11.766.321.67 2.39ł.97I.96 23.427.898.3\J 4.818.8~9.
1.785.14 29.807.4fl0.
9.856 237.tll
_
l.185.14 19.P51.213.32
870.762.
473.887.29
379.704.61
200.721.63
491.0:i7.64
273.l t.:>. 66

I

za czas od 1 kwietnia do 30 czerwca 1945 r.

-1,;> L55:'>.:10

:oo.ooo. -

16.592.215 97
2G.%J.77!"). 8:12.:i::.::us 27.03U 74.34
:162.14!'> .7\J 4.294.188.65

Ma

Bilans Otwarcia
na dzieli l. IV I 945
Winien

688~98.7 I I

120.2.60U.fl2H. 4':> I. :1Y1.50

+.OU.li\ll 72

119.571.51
S.861.494.93

s.8 : n,49-f. ~t) Js:&f~112\:l 003.2u . 1ti1129.11u3.222.18 73.42K.221.52 73.4·~8.221.5~ 21 i.21:!2.9311.23 21 I .2!ł2.939.<

4.02-±.691.72
2.900.74'1.M

I

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU MIEJSKIEGO w ŁODZI

'
I. Kasa
ź. Wydatki budżetowe
3. Dochody' bud ż etowe
4. Zakłady i szpitale
5. Pt» edsiębiorstwa komunalne
6„ Zobowiązania z tytułu
wykonania budżetu
7. Instytucje kredytowe
8. Sumy przechodnie
9. Zaliczki
l O. Dłużnicy i wierzyciele
11 Il.ó ź ni za gwarancje
12. Gwarancje udzielone
,....13. Straty wojenne
14. _Fundusze miejskie skonfiskowane przez b wła
dze niemieckie .
15. Niedobory i nadwyżki
! G. Bilans otwarcia
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Zarządu

Mieiskiego w

Nr. 2

Łodzi

OKóLNIK NR. 28

OKóLNIK NR. 26
Wydziałów,
Przedsiębiorstw Zarządu

Urzęqów

Miejskiego
w miejscu

Wydziałów,
Przedsiębiorstw Zarządu

Przed, miot:
Podpisywanie zarządzeń rachunkowych.
W wyniku nieporozumi,eń jakie- powstały przy podpisy·w aniu dokumentów
kierowanych do Wydziału finansowego wyjaśn,iam, że:
1. zarządzenia rachunkowe podp. usują naczelnicy Wydziałów, bez względu na
wysokość sumy,
2. asygna.cje rachunkowe podpisu}e Prezydent Miasta .i :kiemwn·ik Oddziału
Rachuby i Budżetu.
Łódź,

dnia 4 czerwca 1945 roku.
Za Prezydenta Miasta

(--) A. Ginsbert
Dyrektor Żarządu Miejskiego

OKóLNIK NR. 27
Do
Wszystkich Wydziałów,
Urzędów i Przedsiębiorstw

.

Do
Wszystkich

Do
1Nszystkich
Urzędów

ł

'~

Zarządu

Miejskiego
w miejscu

Przedmiot
_ Zapotrzebowrunie opału na okres z~my .
Dla zapewnienia 1Prz działu opału dla biur j, instytucyj miejskich, zachodzi
konieczność podania kubatury pomi•eszczeń, których agrzewanie przewidziane i·est
w okresie zimy.
W tym ; elu wŚ;;ystkle Wydziały, Urzędy j. Instytucje miejskie złożą Wyd zia- łowi Gospodarczemu, w nieprzekrncza:lnyrn terminie do dni.a 8 czerwca rb. wy~
kazy swych biu.r i· agend z uwz.ględnieniem kubatury, zajrnowany·ch pomieszcze:i
przewi-dziiany•ah do · ogrzewania.
Niezależ.nie od spraw ·ogrziewania należy również przewidzieć H<ość 01pału niezbędnego dla kuchen, stołówek itp.
.
Wobec -tego, że spóźnieni'e w zloż.eniu zapotrz·e bowania moż.e spowodo ~ac
nawet odmowę przydźiału .o palu, .pr·oszę -0 dopilnowanie wyzna:czonego termtnu
oraz złożenie wykazów.
ł!odź, dnia 4 czerwca 1945 roku.

(-)

A~

Oimbert

Dyrektor Zarządu .Miejskiego

Przedmiot :
Preliminarz budżetowy na okres 9
miesięcy .

.

Zamknięcie

. pierwszego kwartaliu roku
wegó 1945/46.

/

budżetowe
budżeto

Polecam w.s zystkim Wydziałom, Urzędom i· Przedsiębiorstwom Zarządu .Miejskiego złóżenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca rb., Wydziało
wi finansowemu p·re.iimina.rza budżetowego na okres 9 miesięcy tj. na czais od
1 Lipca 1945 r. do 31 ma:Ka. 1946 r.
·
Przy u'kładan.iu preliminarzy należy uwzględnić następujące zasady:
I. ..wydatki pa-sonalne na•leży us.talli<' zgodnie z protokółem o za.szeregowa,. niµ, nie podają,c w zasaldzi'C' stanowisk -nieobsadzonych (wakatów). Wy-,_ datki śc.iśł·e perso.naine poda.ć w 3 pozycja.eh:
, a) pob<>ry właśdwe, diod. wojenny i dod. rodzin.
· .b) dod:itki f.unkcyjne (funkc. zaisadn:iczy i funkc. wojen.ny),
c) J63_,owy dodatek komunalny,
·
·
O ile przewiduje się zatmdnienie sezonowe;-lub niestałe, . na czą.s wykonania określonej ,pracy, wydatki te należy wykazać oddzielnie.
Dane uzasadniające wydatki persona'ine naileży pódac w formie tabelki,
wskazującej liczbę osób w poszczególnych katęgorfac'h p!a:c. Wzór ta.belki w załączeniu.
·

2. Do preliminarza każdego nowopowstałego Wydziału (Urzędu, Przedsię
, biorstwa), który nie istniał w strukturze organizacyjnej Zarządu Miejski'e~ - go w roku 1939 należy dołączyć odpis uchwały, na mocy której Wydzi•ał
· (Urząd!, Pirzedsiębiorstwo) ~ostał zorgafliziowany. Również do~ąc~yć należy odpisy uchwał wówczas, gdy zaszła zmiana w porównaniu z rokiem
1939 w wew.nętrznej strukturze Wydziiaht przez wydzielenie lub przydzielenie agendy,
3. Wydatki należy preliminować według cen real·nych, gdyż w ten spos6b
tylko zostanie zachowana kardy1nalna. zasada budżetu, to jest jego realność
.t - Wobec tego w ·wypadkaJCh, gdy przewidziana jest dostaw<i ze źródeł oficj:;ilnych, należy stosować ceny przydziałowe (konty,g entowe). jeżeli· nie
· przewiduje si·ę otrzymanra koniecznych towa·rów z przydziału, należy
~wzgl~dnić cenę, jia:ka będzie ip.rzy zakupie zapłacona. W załączeniu wykaz cen urzędowych i rynkowych na podstawowe artykuły.

4. Obowiąz.uje

Za Prezydenta Miasta

Miejskiego
w miejscu

schemat budżetu z roku 1939/40. Zestawienie należy sparzą
. dzrć w formie tabelarycwej, zwartej, wg. załączonego wzoru, na papierze
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Dzienn~k Zarz ądu ~ejskiego w Łodzi

Nr. 2

' Zwracam uwagę Kierownictwu Wydzia-łów, Urzędów i ilnstytuicyj Zarządu
Miejs~iego _na ni~właści'wość tego rndzaju postęjpowania r zahraniam ·ka1tego.
.ryczme pod osob1~tą odpowiedz ialnością Naczelnuków Wydzi ałów Urzędów i lnstytm:yj utr.z·ądzainia zaibaw imprez na terenie lokali biurowych. Urządz,ein ie pu.blirznych zahaw poza teren em biur Za.rządu !Miejskie.go wyma.g a mojej uprzedniej

kancelary jnym, ( IJ·i·e na bibu;le) aiby można b ył o c zyin.i ć · poprawk i. Uzasadnienia zamieszczać w aneksi e, umi·eszczając ,p rzy pozycji o dsył ac z ko lejny do właśqiwego uz;asad ni enita. Dla sum przew.idzieć dwi·e .rubryki·:
jedną dla pozycyj prelim i.nowanych wg. cen urzędowych , dmgą dla po.
zycyj wg. cen bie ż ący1ch . Obie rubryiki podsumQwać oddzielnie, a w k o ń
cu wyprowadzić sumę łą czną obu rubryk. Prelimina•rze nale ży nadesłać
w 3 egzemplarzach. ·

W sprawie

z:am:lmięcla

pi.erwszego

kiwartału

roku

budżetowego

zgody,
Łódlź, dnia; 8 czerwca 1945 ro.ku.

(-) 1Kazimierz Mijał
Prezydent Miasta

1945/46. -

.Rok · bud żetowy 1945V46 dzieli silę na dwa odrębne okresy b9dżetowe,
z których jeden . obejmuje pierwszy kwartał, tj·_ miesiące kwie cie ń, ma j,
czerwiec i dmgi - pozostałe dziewi~ć· miesięcy tj. czais o d I. 7. 1945 do

OKóLNIK NR. 30

31. 3'. 1946.

,,,,,,,..

z.amkn i ę·

Oba te o;kresy są budżetowo niezale:hne i podle-gają oddzieLnym
ciom w sposób przewida: iany dla· normalny·ch zamknię ć budiżetó w rncznych.
Należy więc przepr;o.wadzi,ć •rozdział wydartków w ten cSposób, aiby śc iś le
obciążały czasokres, w związku z którym zostały poniesione.
::!. Dla zamknięcia ok•r esu budżetowego pierwszego k·wartału ustala się okres
ulgowy do dnia 15 lipca. Do tego czasu· winny być przesłane do Wydzialu
Finansowe.g o wszystlkie -Zia-rządzenia rachunkowe i rozrachunki, dotyczą
ce tego okresu. Dla odróżńi enia . dowodów tych od dowodów, dotycząc ych
następnego okresu, nale ży zarównp na specyfika-ej.ach jaik· i .zarządzenia ch
wypisa« czerwonym ołówkiem „pierwszy kwartał".
3. Niewy ko.rzystitne · kredyty., doty.czące · 1 kwarta.fiu wygasają z upl ywera
15 lipca i nie będą przenoszone na okres 1następny. W terminie ulgowym
należy ;przeprowadzić rozrnchu.nikil międzywydz.i1a:łowe, dokona ć rozrachunków międz yw ydzi·afowych, ora.z rozrnchować zalkzki budż et owe.
4. Kontrolki kredytów, do tycząc e obrotów pie.r wszego kwa.rtału nale ży zam knąć, otwierając nowe -konta dla kredytów okresu następnego.
ł,ódź, dniiu B czetrwrn 1945 roiku.
Za Prezydenta Miasta

\
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!Jo
Wszystkich Wyd~łów,
Zarządu Miejskiego
Urzędów:

•·

w miejscu
Przedmiot:
Scentralizowanie wszelkich wpływów
gotówkowych dla Gminy w Głównej
Ka1sie Mi/ejS!kiaj.

, .Po?iaj ę . ~o w!adomości, że do pob.ieranra wszelkkb wpływów .g otówkowych,

":'Ymka1ących z dziaJ!alnośd Gmiiny Miejs.kiei, powoła• na .jes t wyłącznie G!Ówna

Kasa M?ejska wzg! , inne a·ge:ndy wydziałowe, upoważnion e specjalnie do tych
przez Wydział ·firnansow_y_

czynnośd

W ŻwiąZlku z ty~ posz.czególine Wyidzi·ały i Urzędy Zarz ądu . Miejs·kiego nie

maią JPrawa -otwLera1nia: w !banka.e h lub !K omunalnej Kasi1e Osz1 czę. dnośd oddz~el

nych kont, a muszą wszelkie wpla;ty odprowad:zać na ogólne konto1 b.ainlmwe,
.
otwart:_) wyznarmne przez Wydział finansowy .

(-) Kazimierz Ga.lias
WiceprEzyde11t Miasta

Konto Nr. 213 w Komunafoej ;Kaisi•e Oisz·czędności m. Łodzi, otwarte .dla wpła

ty ,g rzywi·en, wymierzanych w postępo.waniu karno . .admi.nistracyjn ym , zostaje

na~a:I u.t~zY,mane z tym, że dyS1pon-0wan.i1e w.pływami z. tego ko ntra: .naJ.eży do Wy-

dzi.ału Fmansuwcgo, ~któr.emu Komwnał:na Kasa Oszc.zędnoś.c.i podawać będzi.e
kazporawwo stan wymłenionego konta.

Do
Wszystkich

i

Wydziałów,
Urzędów Zarządu Miejskiego

Zar~ądze_nie niniej<sze należy pO'dać do wiadomości zaintereso.wanych pra-

w miejscµ

Win.ni ·niestosowania się do zarządzenia
·

Przedmi ·ot:
i imprez w loka·
łach Wydzialó w.

n9ści służbowej,

Urządzanie zabaw

dQ mej wiiadomości, że posz.czegófne Wyddały · u.rząd.zają w lokalach biurowych zabawy tanec:zne z aLkoholem.
Doszło

.

cowi11.1k()w:

1
,1

pociąrgani będą do od.powiedzlalŁódź, dniia1 8 czerwc.ai 1945 m.k14

Prezydent Miasta
(-) Kammierz Mijał

102

Dziennik

Zarządu

Łodzi

Miejskiego w

Nr. 2

OKóLNIK NR. -31
Do
Wszystkich Wydziałów,
Urzędów i Przedsiębiorstw

Miejskiego
w miejscu
Prz-edmiot :
dodatków ekonom,Qznych .

Na podsta \\~le dowodów, zlożo.nych prz~z pracow.nlików, w myśl pisma okolnei::o Nr. 20 z dnia 23 ma1rca br. stwierdzających prawo do otrzymania dodatku
rodzinnego, Zarząd Miejsk~ przyznał dodatki r.odzi !lne w wysokości zł. 100.- dla
każdego członka 1rodiziny.
s'twierdzono', że żony ni-e których praicowników miejskic:h, w czasie okupacji
niemieckiej przyjęły wraz z dzie.ćmi t.zw. „Volkslistę" i tym samym wylącz y ly si ę
ze społeczei1stwa polskioe,g o, przeto dodatek rodzinny na": vymienionych człon ków
rodziny im ni1e przysłrnguue.
~ .
. .
. . .
.
W związku z powy1ższym, wzywam wszystkich pracowmkow\ m1e1sklch, kto.
rych żony wz1ględni1e drz,ieci posiadały ·„voiksli<stę" do zameldowania o tym w Wydziale Prezydialnym w terminie do dnia 20 czerwca 1945 roku.
Ni.ezastosowani1e się do powy·ż szego będz1ie uważ.ane zai nadwżyoie i poci ąg nie
za sobą konsekwencje shtżbowe .
Łódź, dinJia 8 czerwca 1945 ro k11 .
:Rrezyde.rnt Miasta Łodzi
- (-) Kazimierz Mijał
1

I -

OKóLNIK NR. 32
Do
Vlszystkich Wydziałów,
. Urzędów i Przedsiębiorstw

pracę w Zarządzie Miejskim w Gdańsku z awansem ·ria stanowiska ki,erownicze,
3) suchy pr.owiiant na ro d!li.
Zorganizowanie aprowizacji w dalszym okresie odbędzie się przy wydajnej
- pÓmocy władz 1państwowych.
Łódź, dnia J.5 czerwca 1946 roku.
Prezydent Miasta
(-) ·Ka;z;imierz Mijał

OKóLNIK NR. i,3 3
Do'.
Wszystkich Wydziałów,
Urzęd~w i Przedsiębiorstw Zarządu Miejskiego
w miejscu
P r z e dm i ot :
Angażowanie

nowych pracowników.

Zdarza się często, że naczelnicy Wydzfałów i Urzędów Zarządu Mi!ejSkie1go
angażują -samowolnie podległy im perso.nel.
' Oddział Personalny dowiaduje si,ę o tym z wielotygodniowym opóźniteniem
· i to przeważnie wtedy, gdy dany pracowAoik zażąda wynagmdzenia za swoją

,

pracę.

Tego rodzaju postępowanie ni:e tylko, że Qgranicza moją rolę jako przełożone
go Za.rządu Miejskiego, ale również wprowadza chaos i utrudnia urzęctowani-e.
W- zwiąZku z tym zaznaczam, iż zaiangażowań takich w:ięcej aikceptować nie
bę<tę, a . tym samym Oddział Personalny nie będzie ipracownikom tym asygnował
po{>or(>w.
Równocześnie przypominam, że wszelkie awansowanh i przesuwania pracowników miejskich do wyższych sf.opni służbowych należą równic:ż
mojej wy-·
łącznej 'koffipetencJi i każda w tym kierunku samowola będzie jak najsurowi ej ka-

do

Zarządu

Miejskiego
w miejscu

1

Przedmiot :
Wy1jazd do

10:~

2)

Zarządu

Cofo1i!ęci~

Dziennik Zarządu Miejskiego w Łodzi

rana.
';..-:.
'
)

Łódź,

Gdańska

W związku z powrotem do Macierzy .prastarej ziemi pomorskiej z portern
i miastem Gdańskiem, zrodziła się potrzeba jak najszybsze:go zorganizo1w a nia na
tvch terenach polskiego życia i administracji. ,
. W tym c·elu k~nieczn,e jest osadzenie na typh obsza1rach ludzi pragnąc ych tam
tworzyć nowe żyde i gruntować polskość.
„
.
Zarzad Miedski - w Łodzi, chqc przyczy.niJć się do usprawnienia zalu dni·e nia
tych tere~ów, organiz:uje specjalny transport pragnących się tam osiedlić.
Transport_,ten wyruszy za 3 tygodni'e do Gdańska.
.
Wzywam przeto pracowników miejskich - fachowców wszelkich gałęz i pracy do zglaszania się wr'az z rodzfi1nami, na wyjazd'.
Zapisy przyjmuje Wydział Przesi·ędleńczy. Wyje;żdżający mają zapewnione:
1) przydział mieszkania,

dnia 18 czerwca 1945 roku.
Prezydent Miasta
(-) ~im~erz Mijał

O K ó L N I K N"R. 3 4
Do - W~zystkich Wydziałów,
_
Ur~~dów i Przedsiębibrstw Zarządu Miej&kiego
oraz_ do Wydziału Administracyjnego
do Starostwa Grodzkiego śródmiejsko-Łódzkiego
"
w miejscu.

dn"

.Podaję do wiadomości', iż uchwalą Kolegium
a 21 czerwca
1945 roku zdecydowano :
„
... .

1

~·

Przedmiot:
Sprawy organizacyjne.

Zarządu

Miejskiego Nr. 101 z

104

Dziennik

Zarządu

Miejskiego w
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Nr. 2

przemianować

Referat Organizacyjny w Wydziale Prezydialnym na OdOrganizacyjny.
2. zlikwidować w Wydziale Prezydialnym Oddział Kamo - Administrac yjny
i przekazać wy;konywane przezeil czynnośc:i Starostwu Grodzkiemu śród
niiejsko - Łódzkiemu.
W związku _z tym Wydziały: Podatkowy i Przemysłowy w sprawad1 naldadai)ia kar, wynikających z przepisów podatko1wych i prawa prz.e myslowego, kierować będą odpowiednie doniesienia do wymi'e nionego Starostwa, którego l'o kal
mieści się przy uil. Piotrkowskiej 100,
3. przenieść 01rgani1zacy1jnie Oddział Wyc1howania Fizycznego z Wydziału
dział

Prezydialnego do Wydziału Zdrowia Phbli:cznego.

/

Prz~niesienie Oddz·ia~u nastąpi z dniem 1 lipca rb., do którego to terminu Wydzi!:lł

Zdrowia Publiczne1go przygotuje dla Oddziału Wychowani.a Fizycznego odpowiednie pomi1eszczenie.
Okólnik niniejszy należy podać no wiadomości zaintereso1wanych pracown ików
Łódź, dnia 22 czerwca 1945 roku.
Wiceprezydent Miasta
(-) Statlislaw Duniak

OKóLNIK NR. 35
·p r z e d m i o t :

Sprawy organizacyjne.
Podaję

do

wiadomości, że :

I. uchwałą Prezydium Zarządu Miejskiego Nr. 106 z dnia 20 czerwca rb.
powołane zostało do życia Miejskie Biuro Przesiedleilcze, jako czasowa
instytucja dla przeprowadz-eilila akcji przesiedlenia 50.000 - mieszkailcó~
m. ŁodZj do Gdaińska.
Biwro Przesiedleńcze mieści się w lokalu przy ul. Piotrkowskiej Nr. 104,
poprzeczna o.f icyna, I piętro - (tel. Nr. 280-40, wewn. 38-39).
2. uchwałą Kolegium Zarządu , Miejsk.iego Nr. ·1121 z dn1a 28 czuwca rb. Liga
Obrony· :Powietrznej m. Łodzi i okolic została zHkwiidowana jako samodzielna agenda, ~rnś funkcje tejże przejął Wyd.ział W 0 1jskowy, powołując
do tego celu Oddział Obro.ny Biernej.
Okólnik niniejszy należy. podać do wiadomości za.i111teresowa1nych pmcowników.

„

Otrzymują:

wszystkie wydziały administracyjne
i przedsiębiorstwa miejskie.
Łódź, dnia 2 lipca 1945 roku.

Prezydent Miasta
(-) ·KIWmiierz Mijał

Dziennik

r
Zarządu

Miejskiego w

105

Łodzi

OKóLNIK NR. 36
Do
Wszystkich Wydziałów,
.
Urzędów i Przedsiębiorstw Zarządu Miejskiego
w miejscu

1

Przedmiot
Sprawozdani1a z działalności Za11ząd!t
Mfojskiego.
.Qkólmikiem1 Nr. 10 z dnia 2G marw 1945 roku unormowana zost'ała sprawa
nadsyłania sprawozdań miesięcznych. Z uwa1gi ,ma to, że przewaiżająca część, tych
sprawozdań redagowa.na jest ohaotycznie i przeład0iwain.a
nieistotnymi szcz,egółami, jak 'równiież ze względu na ni,eprzestrzeganie termi·nów ich nadsytani1a, zmuszony jestem powródć jeszcze raz do tej kwe:stii, nadmiieniaijąc:
I) termin (do dnia 5-go 'każdego miesi,ąca zauib1iegły okres miesięcLZny) iwiL
nie.n by·ć bezwz:ględnie za,chow.any; jest to konieczne, gdyż sprawozdania
te służą jako materiał do moich sprawozdail miesięcznych, wyg!a1szanych
. .w poło·wie każdego miesiąca przed Miejską 1Radą Narodową; słożą one
[Ównid -dio sporządzania sprawozdaiń moich jako Wojewody Grodzkie;g0
dl/a Ministeir<stwa Administracjii Publkznej;
„2) Siprawozdania miesięczne winny by.ć redagowane z,wnęźle, nie za;wierać
jednak jedy1nie su~chych oderwanych iniformaicyj i da1nych statystyczny1ch;
winno być w takim spmwozdianiu u1wiidoC'Znione to, co w 1swoim pozytywc
~ ny:m i1 ne1gaty,w nym oddziały.waniu posiada i1stotne z1naczenie dla dalsz.ej
' społecznej, gospodarczeij i kulturalnej rozbudowy nie tylko naszego miasta,
__ .jako całośei, lecz i państwa; szczególnie1j winien być podkreślony wpływ
działalności agendy mi!ejskiej na społeczeństwo Łódzkiie i jego r1eaikcję na
wszelki1e z1asadnkz·e p.oczy,nan.ia aidministraicji; każde sprawozdainie w1nn.o
ws'lrnzy,wać bez og:ródek .na po1ważni·ejsze i istotne niedociiągnięcia, ·ja:k
również zawierać wskazówki, jak możnaiby dokonać u-Iepszeń czy zaradzić
nredoma:ga1niom;
•
3) do iniiniejswgo okólnika załączone będą dla poszcze;gólnych a1ge:nd-- miejskich krótkie uwa1gi, wyjaśniające, jakie kwestie w spra1woiidaniu winQy
'być w pi·e rwszym rzędzie omawian~.
Łódź, dnia 3 lipca 1'945 roku.
Prezydent Miasta
(-- ) Ka~tm1erz Mijał

OKóLNIK NR. 37
Do
Wszystkich Wydziałów,
Urzędów i Przedsiębiorstw Zarzą~u Miejskiego
w miejscu.
Przedm i o t :
Opuszczanie zajęć'" służbowych bez
usprawiedliwienia .
Co~az częściej zdarzają się wypaidki, że pracownicy miej.scy opuszczają bez

usp~aw1iedliwien1ia zajęcia< służbowe.

-
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Dziennik

Zarządu

Nr. 2

Łodzi

Miejskiego w

nie tylko że wply.wa ujemnie na wydajMiejski na zna1czne svrnty, ale •również świadczy 10
. lekceważeni·u obowią zków służbowych przez dane osoby zawfadamiam, i:ż poc z ąw
szy od d111ii•a L 7. 45 r. kaiżdai nieoibecnoiść niieus:prawiedHwiona ponad 3 dni b ęd ~ie
potrącana z pebnrów . .Pracownicy, którzyww ciąg·u m iesiąca opuszc:zą bez usprawiedfiwien:ia,więcej niż IO dni1będą ziwalniani, bez odsz1wdowania ze słu żby mi.ejslciej.
W ,związku z powy:ższym zar_ządzam, aby Wydzia.!y nadsyłały do _Qddzialu Personalnego w ·nieprzekrac~alnym terminie do dnia 5~go każde.go miesiąc a wykazy
prncowni:ków, którzy w mii·esiąw u1biiegłym - opuszdz1ali bez U:.sprawiedl1i1wi·enia zaPoniewa·ż

noŚić

prncy i

tego rodzaju

poistępowanie

na111aża Zarząd

dnia 3 lipca lt945 roku.

:Prezydent Miasta
(-) Kaziimierz Mijał

„

OKóLNIK NR. 38
Prze/ dm·iot:
Urlopy wypoczynkowe w 1945 roku.
do wiadomości wszystkim pmcownikom miejskim, iż w roku bieiż ą
wypoczynkowe udzielane będą .w nas.tępującym stosunku.:
urlopy
cym
okresu nieprzerwlllllej pracy w Z. M. __ 2 tyg.
Po uipływie 6-mieis. ·
pr.acy w Zarządz•ie Miejsk~m - I mi·es.
1-roczn.
__ 5 tyg.
10-l·etnieigo
,,
-- 6 ,.
„
20-let.niego
„
Okres url·o powy rnzpoczinie się dnia I sie11pnha i trwać będzie do dniia 31 grudnia 1945 roku.
W z,wiązku z powyższym naczielnicy wydziałów sporządzą dla podległego im
personelu, oddziel.nile dla urzędn_ików i ·'.lddzielnie dfa ni ższy.eh funkcjonarius zów,
plany urlopów i przieślq je w terimiln:~e do dnia 23. 7. rb. do Oddzialn Perwna.tncgo.
Przy układaniu p>Janów urlopów należy w miarę mo żności' UM'zgl ędnić t,ermi·
ny, proponowane przez samych pr.a c.ownilków.
{i uwa-gi na spóźnia.ny, w roku 0leżącym, termin rozpoczęcia urlopów zezwalam, z zastrzeżeniem, iż tok pracy na tym nie uc:iieripi, na jednoczesne korzystanie
z urlopu do 30% o,gólnej liiczby pracowników odnośnych wydziiałów.
Naczelnicy wydziałów wzg!. kierownicy oddziałów, pod których ki<:row nictwem układa się plan urlopów są osobiście odpowiedzialni za normalne funkc}onowan!ie bit1~, im pod~egłych.
Wszelkie skargi na niedomagania wydzi.a tów w czasie urlopowym będą sk iadane
na ich osobistą ·odpow~e:dzia1lność. Pozatem przy sporządzanitt planów url:o pów
Podaję

Miejskiego w

Łodzi
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zasad, zawartych w przepisach o udzielranilU urlopów pracownikom 'zairządu Miejskiego (uchwała R;;i.dy Miejskiej Nr. lilii z dn. 29. I'. 25 r. i Nr .
.
IX z dn: 2J9. 3„ 2'8 ).
pla zorientowania :Przy o,blicz.ainilU l"!:t pracy i· uistailaniu dlugości urlapów wy•
jaśniam co następuje:
I) pracow.n·ilk ów, którzy zajmowa:ne w Zarządzie Mi.ejskim stanowisko o.puiŚ
dli fl. .po.w odu okupacji:, a po odzyskanilu lliiepodleg,ości przystąpili do proc y przed dn•i·em l(. 4. 45 r„ należy uwa~.ać . za pra1cującyah bei przerwy,
2) \prz·erwę w praicy, spowodowaną lwrzystaniem z urlopu bezpłatnego, ~ ale
ży

Łódź,

Zarządu

należy . przestrze,gać

jęciia służbowe.

Wykazy te nat!eży ~porządza.e oddzielnie dla pracowników,, !którzy o)mścil:i1 od
do IO dni i ocjdz.i:eJnie dla tych,, którzy -~puśc'i.li ponad IO dnil
Zaznaczam,że wykiazy te należy nadsyłać ni·ez.ależnie od raportu nieobecności.
Za nale żyte wykonywanie powyższe.go całkowitą odpowiedzialność p onoszą
naczelnicy Wydziałów Urzędów Zarzą<lu1 Miejskiego.

Dziennik

Nr. 2

z cz.aisakresu,

uprawnilająaągo

do. mlopu

odiliczyć;

3) lic.z:bę lc.t, która de cyduje o d ~ugośc.i urlopu, trzeba m~eć ukończoną, przed
< . dratą rozpoczęcia urlopu;
1

4) pracownikom, którym wstał udzielo.ny urlop •na poczet dorocznego, nal.eży
. ilość wykorzystanych dni: potrądć z o:gólnej .dług.ości urlopu.
Urłopy niewykorzystane w termtn1ie, przewi.dz~a:ne pla1nem .n.a in.ny o.kres
i wal·e nty pi:e przesuwane nie będą, jak równi·eż nie będą zai nie wy:placane ekw<
1
niężne.
; jednocześn ie zawiadamiam., iż w okresie url.opów wypoczynkowych, tj. do
dnia 30. 12. hr. wstrzymuję udz·ielarn(a urlopów okolicznościowych. ,Wyją1tel<: stanowią' jedynie urlopy z powodu ślubu własnego lub z powodu śmierci członka
ródziny.
. Odnośnie robotników, z,atrudninnych w Zarządzile Mi·ejskim, to do cz,ar,u zawairc~a z nimi .nowej umowy zbiorowej, należy udzie>Jać urlopów na zasadach,
stosowanych do września 1939 roku.
W · spraw4 e wzorów pkrnów urlopów oraz szcze.góło.wych ilnformacyj o $pOsotJ.ie ich sporządza1nia na lieLiy zwracać się do ob. Sz.uiherta _ Oddział Personal·
ny;, pOkój 12e.
1

1

Łódź,

-.~tr~ymują: wszystkie Wydziały, Urzędy
1

dnia 12 lipca 1945 roku.
Prezydent Miasta
(-) K~imierz Mijał

Przedsiębiorstwa Zarządu Miejskiegc

-

OKóLNIK NR. 39
Przedmiot :
Sprawy organizacyjne.

Podaję do wiad~mości , że uchwałą Kolegium czlo.nków Zarządu Miejskiego
Nr. 131 z <linia. IQ litPCa 1rb. powalane zostały do żyda jako agendy miejstkie:
1. •Wydzfa,ł Admiinistracyjny,
2. Starostwa Grodzkie:
śródmi·ejsko - Łódzkie,
Półno:cno - Łódzkie,
Poł1 tidiniowo - Łódzkie.
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Dziennik Zarządu Miejskiego w f..odzi

Dziennik

Nr. 2

Nr. 2

Miejskiego w

Zniesienie

Administracyj.ny otrzymuje kolejną numerację XX. ·jako cechę wyon w lokal• przy ul. Pfotrkows.kiiej 104 ·- lewa oficyna,

działową. Mieści• się

Starostwa grodzkie wykonywać będą czyinności władzy administrncji; ogólnej I instancji ·w zasięgu terenowym, ustalonym dla starostw przez specjalne
przepisy.

•.

Przedmiot :
dy ż urów nocnych urzędni
ków.

/

Łódź,

'

Po.niew.aż Wydziały Zarządu Milejskiego przy Óibecnym podzia•l,e czynności

fun:kcj:e władzy a,dministracyjnej m instancjoi, przero starostwa·
gmdzkie przejmą od wydziałów Zairządu Miejskiego niiektóre czynności, wchodząoe w zakresie ą_zjl'!fani·a samorządu terytod<1Jnego1 i będą załatwiać je jak·o or•ga:na .I insita.n.cji~
W związku z tym proszę naczelniifów wydziałów i rnrzędów Zarządu Miejsk•iego -0 .zgłoszenie w terminie do dnia 1 sierpnia 11b. WydziaiłOIWi Prezydialn emu
--Oć'!rdz.iał Qrganizacyjny.-umotywowany,i:l ) wniosków, z podain.iem, ojaikie z czynnr,ści wydziałów należałoby-ich zdaniem-przeikazać do załatwiania starostwom
.grodakim. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków i uzgodnieniru ich z ~yd zial.ern
Administracyjnym zostaną wydane odpowiednie w tej mierze zarządzenila .
Na podstawie decyz.j-i .Prezydenta Miasta Wydzoiał Wojskowy w poro zumi·enilu z Wydziałiem Admimistracyjnym przekaże niezwłocznie starostom gmd.zkim
następujące sprawy:
a) świadczeń osobistych,
h) przyzn:iwania zasiłków dla rodz in osób, powoła1,1ych do wojska,

\

wykonywa,ć będą

Otrzymują: wszystkie Wydziały, Urzędy
i Przedsiębiorstwa Zarządu Miejskiego w Łodzi
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Nawiązując. do punktu 3-go ·Okólnika Nr. l 7. z dnia 19 kwietnia 1945 roku znoszę nini12}szym złrządzenie, dotyczące ustainowi:enia nocnych dyżurów urzędników
nrle]s1j:h.

1 piętrn.

c) obrony bi·ernej.
Stairnstwa grodzkj.e dla załatwienia tych spraw · utworzą odpowiednie refernty z tym, że sprawy obrnny bi•e mej wykonywane będą w każdym starostwie
tylko przez jednego urzędnika.
I
Pracown icy Wydzi:ihu Wojsko·we.go, załatwi2jący dotychczas czynnoki:, prze.kazyw&ne obecnie starostwom, przeniesieni zostaną do odpowiednich starostw.
W)'lkazy tych urzędników Wy.dz•iał Wojsko.wy prrześle Oddziarłowi Persnnaln emu .
.Wobec zmian w o.rganiwcji Zarządu Miejskiego dołączam do niniejszego
okólnilka obecnie aktualny wykaz wydziałów, urzędów •i · przeidsiębiorstw Z arządu
Miejskiego w Łodzi.
Okólnik niniejszy należy poda1ć do wiadomości wszy5tkich pracowników miej- ,
skich
Łódź, dni·a 17 lipca 1945 roku .
Za Prezydenta Miasta
Stainiiis~w Dtt!Wk
W.i ceprezydent Miasta

Łodzi

OKóLNIK NR. 40

Wydział Adm.inistracyjny jest organem wykonawc~ym Prezydenta Miia1sta,'
jako Wojewody Grodzk•ieg·o, i załatwiać będzie sprawy wyłącznj.e z zakre~u administrncji• ogólnej.
>
Wydział

Zarządu

· Otrzymują:

dnia 17 lipca 1945 roku.
Prezydent Miasta
(-) K~imierz Mijal 1

wszystkie . wydziały administracyjne
przedsiębiorstwa miejskie.

i

- '

,..
•

I

Dziennik

OB WIESZCZE NIE
Zarząd Miejski w Łodzi podaje do publicznej wiadomości statut
o podatku od psów ria rzecz Gminy Miejs~iej Łódź, uchwalony przez
Miejską Radę Narodową w dniu 27 kwietnia 1945 r. , zatwierdzony
przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej w trybie postępowania,
przewidzianego w art. 6 Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego z dnia 23 liśtopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr. 14 z dnia 11 grudnia
1944 r„ poz. 74) .
·

Statut niniejszy

obowiązuje

od dnia 1 kwietnia 1945 r.

STATUT

o PODATKU OD 'Psów NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ

ŁóDż.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P . z 1936
roku Nr. 62 , poz. 454) _ pobiera się na rzecz Gminy Miejskiej Łódź
podatek od psów.
§ 1.
Przedmiotem opodatkowaniania· są psy., utrzymywa,ne na terenie miasta Łod zi.

§ 2.
Do uriszczenia podatku ohowią zani są pos,nadacze psów.
Za posiadaicz<'.l psa, utrzymywa•nego w mieszka!niu prywafoym, uwa ża się
lokatora głównego,, in ną osobę ty-lko w tym wy padku, gdy osoba ta posiada samodzielne źródło dochodowe.
Za posiadacz.a psa, .utrzymyw.a.nego
•innych lokalach, uwa ż a się osobę fizyczną l!llb prawITTą, zajmującą da.ny lokal.
..
Za posiadacza psa, utrzymywanego do -strzeżenia obiektów gospodarczych,
uważa się właiściK:iela względnie użytkownika tych obiektów .

w

„_

§ 3.
Od podatku wolne są:
a) szczen.ięta., liczące mniej niż osiem tygodmi, o ile przebywają łącz. nie
z matką;
• b) pierwszy p.ies łańcuchowy s~użący do strzeżenia budyITTków, znajdujących
się w odlegbości ponad 100 metrów od najbli ż ej położonych budynków
miesz!blnych;
c) psy, będące w posiadaniu władz pailstwowych i samorządowych oraz

Zarządu

Miejskiego w

1Ll

Łodzi

należ ące do fumkcjonari1uszów wymieni:onyćh władz, o i1
le -p.sy te są od·powiednio wykwaloifiokowarne i utrzymywa.ne wy.łącznie dla celó;w słurżbowych;
.., .
(!)- psy, będące w posiadaniu osób przebywających w m. Łodzi c.z asowo, jednak
nie dłu1żej, ni ż cztery tygodnj1e, lub t eż przebyw.ających w rn. Łodzi czasowo dhu1żej, al·e za mi1eszka łyc h stale w obrębie 'in.neogo związkiu samorządow,e1go, w :któ1rym podat·ek od .psów jest wprowadzony;
psy, stanowiące przedmiiot handlu w przedsiębiorstwie sprzeda0ży p sów
·:____ o ile przedisi·ębiorstwo posi.aida odpowiednie śwFadećtwo przemysłowe;
·.f) · psy; .il.ale:żą.ce oo przedstawiciel'i pa1iistw obcych, niie będących, oby;watela;11i iPaiistwa Polskiego;
' g) psy - pirzewodmikii osób., dotkni1 ętydh ka1lect!wem lub zupełnym niedo:. łęstwem - n.i.e więcej, ni<Ż jeden na j.edną osobę.
~arządo:wi Miejskiemu .przysłu :guje prawo w wyjątkowych wypadkach ·czyniltinja ulg, względni'e zupełnego zwoln.ierni'a od o.poda,tk:o.wania.
/
.
1

§ 4.
Podatek wy.nosi ,r .ocznie w zależiności od strefy miasta; w .któreij pies j:est
utrzymywainy:
a) od pierwszego psa oraz od drugiego psa

-·

"

b) od

w strefie p.ierwszej
w strefie dmgiej
w strefie trzeqie1

la.ńoucho.wego:

po zł. 100.-'
" ,,... 50.„ " 30.-

następnych

psów:
w strefie pi·e rwszej
po zł. 160.-w strefie dimgi1ej
„ ,, 100.w stre1ie trzeciej
60._c
Do piiet1Wszej strefy podatkowej zanicza\ się teren objęty .ulicami:
· · Lutomierską od Zgierskiej do Stodo.Jnianej, Stodolniiana~ Zaicho.dniia od S.rodolnianet, do Ogrodowej ,Ogrodowa od .Zachodniej do Gdańskiej, Gdańska od Ogrodowej do Radwańskiej, Raidwa.ń ska od Gdańskiej, d10 Vio1r.k0;w,s kiej, Brzeźna, Sienkiewi:czd- ad Brzeżnej do Abramowskiego, Abramowskiego, Kilit'Jskiego od .Abratnowski~o do Fra.nciszkaiI~kiej, Franciszkailska od Kilińskiego ~ do Brzezilńskiej,
BrzeziiI;ka od Franc1is,zkmiskiej do Plaou Kościelnego i Placem Kościelnym.
Dmgą ·strefę stanowi da·lszy teren/ miasta, otaczający st1refę pierwszą i objęty
ulkami:
-Lotniczą, Lima.~owskiego od 1Lotlniczej do Piwne j, 1Pl'wna, Dll'ęw111owsika od
Piwnej, do Leś1nej., granic.a posesji fabryczn ej ,i cmentarzy od Drew:now skiej do
{)grodowej, Ogrodowa o.d tej granicy do Cmentarnej, Cmentarna . od Ogmdowej
do Jerzego, Jerzego, 11 Listopada od Jerzego do~gen . Żeligowskiego, gen. Ż·el'i'
R<>wskiego\ Ancirze.ja· od gen. że!ii'gowskiego do Towarowej., Towarowa: od Andrze_
in do· Kąt.n ej, Kątna od Towarowej do Wólczafrskiej, Wólczailsika od Kątnej do
Pabfariiakiej, Pabiamicka od Wólczańskiej do Leonarda , Leona !'da, Rz.g owska! od
Lcon·arda do Noworzarzewskiej, NowoiZairzewska, K.jljńskiegv od Nowoz.a;rzewskiej
~o Emiliii od :K,iiHiisk!iego dio PrzędzaJnilaneij, Przędzalnfana 1 od' 1Emilii d'O' Przejazdu,
1
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rPrzejazdem o'ti Przędzalnianej do Zagajni:kowej, Za.g ajnikowa od Przejazdu ao
Pomorskiej, Trębacka od Pomorskiej do źródłowej, żródlowa od Trębackiej jo
Chłodnej, Chlod1na od źródłowej do Marysiińskiej, Marysir'lska od Chłodnej do
Oworskiiej, Dworska od 1Marysińsk1ej do Ła•g,iewni:ckiej, Ła.gi·ewnicka od Dwor~ldej do Dolnej i Dol.na.
Trzec.ią stref~ stanowi teren, otaczający strefę drugą - .do granic mias.ta.
Ulice, odciinki ulic n p'1ace grnnic.zn.e· na1leżące po obu stronach do tej st:efy,
przy kt6:ej. wymieniono je wyżej jako granice.

§ 5.
Podateik ptatny jest w 2 ró1wnych ratach półrocznych: w kwi etniu i lirskJp.adziec
Płatnicy, nabywający psy„ podlegające opoda.tkowaniu po I kwietnia a przed
30 czerwca - winni puer1wszą ratę podatku wplacić w ciągu mi·esiąca po dniu
' nabycia.
W wypadku nabycia psa w drugim półroczu - podatek, wyinoszący 50 %
stawki rocznej, płatny jest jednorazowo w ciągu miesiąca po dniu nabycia.
Zmia!lla 8tirefy 1,w ciągu roku podatkowego (§ 4 niniejszego statuitu) nde w pł y
wa na wymiar podatku.
1

§ 6.
podatkowy powstaje z dniem nabycia psa względnie osiągni ę cia
przez psa 8 .tygodn,i - gaśnie z końcem roku„ w którym nastąriifo1 poZJbycie się
ps.a.
Płatnic..y, pozbyw.ający się psów w ciągu pierwszego półrocza, nie są ob owiązani_ do ui:s.<:czenia drugiej raty podatku , o ile o pozbyciu powia1domią Wydział Podatko·wy Zarządu Miejskiego w nieprzekraczalnYrn terminie do dni a 15
lipca daneg.o .roiku podatkowe1go._
Ro.k podatkowy pokrywa s~ rok iefu ka·~endarzowym .
Obowiązek

1

§ 7.
Wymiar podatkiu uskutec.zn.ia ,Za•rząd Miejski ińa podstawi1e danych, zebran ych
drogą urzędo1wą Iuib zgłoszonych przez płatników w sposób; wskazany w Prze pisach wykona·wczych do statutu niniejszego.
prawo uskutec znfania wymiaru uz upelZarządo.wi Miejski1emu przysługuje
n:iającego , , gdy wymiar -pierwotny 1ll'sk~y~ cziniony z.ostaił z winy plia tnika w wy sokości niewłaścnW'ej.

§ 8.

Celem kontroli/ podatku właściciele· i odpowiedzialni zarządzający ni erucho mośsi· oboiwfią z a1ni są:

a) dostarczyć Zarządowi Miejs:kiemu coroczny wyka z osób , które w dniu 1
stycznia posfada-ły psy na terenie i 1ch niernchomo·ścil;
b) powiadamiać Zarząd Miejski w ciągu miesiiąca o każdym fakci e na b ycia
psa przez osoby w wy#azie 'CÓrocznym niewymieniorn e oraz o porwi ększe111.iu się Hości psów u osób w wy1kazie wymi.e nionych ;
c) na indywidualne wezwania Zarządu Miejskiego udzi'e.[ać informacyj o osobach, posiadających psy na terenie ich nieruch01mośd;
d) wywiesi'ć na wido.c,zinym miejsou, dostarczony przez Zarząd Miejs ki wy ciąg ze statutu. nirnieijsze.go i przepisów wykonawczych.

§ 9.
+.Zawiadomienie o wymiarze podatku następuje przez wyto•żenie w biurze Wyze wskazaniem ilości
Zarządu Miejskiego listy płatn~ków
działu Podatkowego
psów, podle·gających opo.datkowaniu , i przypadających kwot pod.a tkowych oraz
przez publiczne ogłoszenie o wyłożeniu , z oznaczeniem w nim terminów płatności
podatku i środków praw.nych.
Do · ułatwienia wpłaca1nia podatkiu Za rząd Miejski: roześle zawiadomienia pła
tnicze.
W, razie nieotrzymania takie.g o zawiadomi:enia, płatnicy winini z gł o sić _ się po
Wydziału Podatkowego Zarzą-du Miejskiego w terminie od 1 do 15 kwi.enie
tn~, względnie w ciągu miesiąca po nab ydu psa, jeśli to nastąpi.Io po 1 kwietnia.

90

§ 10.
Odwołani.c>. podlegają przepisom ar~. 48 ustawy z dn(iia '11 sierpn.ia 19.23 r.
o tymczasowym uregulo waniu fi:nansów komunal.nych (D z. U. R. P . z 1936 roku
'N~. 62, pÓ~. 454).

/

§ 11.

. Nieuiszczony we właściwym terminie podatek, ·Ś ciągnięty będzie w drodz e
przymusowej z do.Uczeniem odsetek za zwł okę, zgodn i:e z ustawą z dnia 18 marca 1936 r. (Dz. U. RP. z 1936 r. Nr. 8, poz . 818) ara.z kosztów egzekuc yjnych według postanowień usta•wy z dnia 11 lipca 19 24 r. '(iDz. U. It P. Nr. 73, po.z. 721),
zmienionej częściowo .ro z porządzeniem Prezydenta Rz eczypospofi tej z dn ':a 17
maja 1927 mk.u {Dz. U. R. P . Nr. 46, poz. 401) , W czasie obowiązywa ni.a roz.p orządzen!a Rady Ministrów z dnia 25-go czerwca 1932 roku o postęp o waniu egzekucyjnyjll władz skarbowych (Dz. U. R P. Nr. 62, poz. 580j, zmienionego częś
ciowo rozporządzerniaimi Rady Mi1nistrów z dni,a 2 styczn ~a 1933 r. (Dz. U. R P.
Nr. 4;- po·z. 24) , z d:nia 28-go. styc:znia 1934 r. (Dz. U. R. P. -r. 10, poz . 78) i
z dnia 15 maja -1937 r. (Dz U. R. P . Nr. 43, poz. 340 ) , ___ koszty egzekuc yj ne po·
bierane będą wedłU1g przepisów te.go roz porz ądzenia .
· · Ka1żda kwota, wpła. cona po termi.nie płatności dobrowolnie bądź w drodze
przymusowej, zarachowana zosta.nie w c z ęści na podatek i w części na odsetki,
przypadające od kwoty, zar.achowan ej na podatek.

§ 12„
Wykroczenia pr.zec.iwk o przepisom sta tu tu nini ej sze.go oraz posta nowieniom,
wydanych na jego podstawie Przepisów wy konawczy ch, p o dlegają karze do wy ()6
.sok9śc! zt 346,90, o o ile nie będą mieć za-stosowania przepisy art. a rt. 6 2
ustawy o tymczasowym uregulowaniu fin an sów komun a ln ych.
1

r

§ 13.
Przepisy wykonawcze do niniejszego _sta tutu wyd a Z a rząd Miej s ki.

§ 14.
' . Statut ni·niejszy obow iązuje od dnia 1 kwietnia 1945 roku po zatwierdzeniu
go . ~rzez władzę nadzorczą i ogłoszeniu w Dzienniku Zarządu Miejskiego w Łodzi .
. Od dnia 1 kwietnia 1945 roku _tra c i m oc obow i·ą zującą statut o podatk u od
Psow na .rzecz Gminy Miejskiej Łódź, za tw ier,dzony res~ ptem N\in. Spraw Wewnętr.znych z dnia 28 styczn ia 1938 roku.
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2. Podatek_ , ryczałtowy pobiera się również obok podatku biletowego, o :ie
p'o za zasadniczą opł1a:tą za wejśde pobiera1ne są na jakiekoł·w:rek dodatkuwe
' opłaty za korzystanie z poszczególnych imprez bez wydawani'\ biletów .-

"

§ 3.
Zarząd Miejski w Łodzi podaje do publicznej wiadomości jednolity tekst statutu o poborze na rzecz Gminy m. Łodzi podatku od publicznyeh zabaw, rozrywek i widowisk, uchwalony przez Hadę Miejską m. Łodzi' w dniu 20 marca 1935 roku, zaty.rierdzony przez Urząd
Wojewódzki Lódzki reskryptem L . SF. 1/413.135 z dnia 30 marca l!J~~2
roku, ze zmia!lami wprowadzonymi Postanowieniem Tymczasowego
Prezy denta Miasta Łodzi Nr. 233/R z dnia 10 września 1936 r., powzię
tym w zastępstwie Rady Miejskiej i zatwierdzonym przez Urząd Wo~
jewódzki Łódzki ~reskryptem L . SF. 1/4/16 z dnia 6 listopada 193fJ r.
oraz ze zmi:mami wprowadzonymi Uchwałą Miejskiej :R,ady Naro dowej Nr. 27 z dnia 27 kwietnia 1945 r ., zatwierdzonej przez Prezydium
Krajowej Rady Narodowej w trybie postępowania, przewidzianego
prtepisem art. 6 Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 r., o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P . Nr. 14 z ·dn. 11 grudnia 1944 r.,
•
poz. 74).

Jednolity tekst statutu

obowiązuje

od 1 maja

~945

r.

O POBORZE NA RZECZ GMINY M. ŁODZI PODATKU OD PUBLICZNYCH ZA.BAW, ROZRYWEK I WIDOWISK.
!Na podstawie art. 18 uS'tawy z dnia 11! sierpnia 1923 ro.ku o tymczasow ym
uregulowa,niu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr.62 z 1936 r., poz. 454), wydaje się następujący statut o poborze r.a rzecz Gminy· m. todz.i podatku od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk.

§ 1.

?

ch~akterze
fodatiklowi. podlegają wszy~t·ki.e urządzane n~ terenie m: Łodzi
publicz.nym zabawy, przedstawienia teatralne, k1n~matograf1czne widowiska, odczyty, produkcje słowne i muzyczne oraz wszelkie inr1e przedstawienia, ~lużace
celom rozrywkowym lub pokazowym.

§ 2.
się w formie podatku procentowego do zasadnir;zej ceny
wykupionego biletu wstępu (podatek biletowy), w przypadkach zaś, gd.Y ,
nczestnictwo w publicznych zabawach, rozrywkach lub wid .iwisk:ich 111e
j~st uzależnione d wykupienia biletów wstępu -- w formie poda:ku ryczałtowego.
I

e) p.rzedstawienia teatralne i koncerty, urządzane dla młodzieży
specjalnire w cela.eh peda-gogicznych cenach m:inimal111ych, zatwierdzonych przez Wydział Podatko·wy Zarządu Miejskiego,
f) akademie urnczyste,

t
\

STATUT

1. Podatek pobiera

I. Wolne od podatku są:
'\. a) amatorskie zawody sportowe, prócz zawodów konnycJ1.
b) odczyty, pokazy rzeczowe, świetlne itp. o charakterze propag1ndy państwowej, społecznej, naukowym lub oś~iatowyn1. o ile nic
posiadają cech zarobkowych,
c') muzea, i wystawy dziel sŻtuki i zabytków nie posiadaj;)·;e cłu
raikteru zarnbkowego.
d) zabawy u1cznlowskile, popisy szkolne, przed;sta1wienia, koncertY'.
urządzane przez szkoły, jeżeli wykonawcami są ucz.niow ic szkół
lub też inni wykonawcy, występujący wytącznie dla celów wy„ chowawczych i jeże li dochód przemaczany jest na cele szkolne

towe i

społeczne

urządzane

.ku uczczeniu

przez instytucje kiulturalno-oświa
narodowych,

pamiątek

(stawy, baseny, plaże), ślizgawki, tory san ec.z kowe, korty tenisowe, o ile nie jest poblernna opłata za korzyst;wie, bądź
jeżeli inajwyższa z pobieranych ·Opłat nie przekracz.t 25 gr. od
osoby.
h) imprezy, unądzane przez stowarzys·zenia wyższej użyteczno~c.i,
oraz uznane przez Zarząd Mi•ejiski ,organizia;cje ddbroczynne lub
oświatowe, o ile dochód z ty'ch imprez przeznaczony jest wyłącz• nie na cele dobmc i:y'111ne lub o.światowe, z .g óry określone.
g)

kąpieliska

i) zabawy„ urządzane przez osoby pojedyńcze w prywatnych .m.iesz.
kaniach, oraz zabawy reprece ntacyjne, urzą.dzane · przez unędy
publiczne , o ile nie są pobierane pod żadną formą opiaty za wejś·
cie, bądź za .konsumcję trunków i potraw.
Pomieszczeń

klubowych i lokali

stowarzyszeń

"nie

uwa ża si~ Z'l

pry-

watne.
2. Prezydentowi miasta poza tym przysuguje prawo zwaln;an i·1 od podatlw w poszczególnych wypadkach przedst awie ń teatrnlnych, urzą
dza·nych specjalnie dla zrzeszeń pracownicz ych, oraz prawo zwalni.ania od podatku l·ub stosowania ulg podatkowych dla ;r•.!lych i:nprez,
na specjalne uwzgl ęd nienie zasługujących.
ypra;wn~enie to przechodzi na .kierownictwo Wydziału Podatkowego Za·rządu Miejskiego odnoś·nie imprez, za wejście, za które 1:ie
pobiera się ża dnych uplat lu!b gdy na-1.eżność podatkowa względnie
. udzielan1 ulga podatkow a nie przekra.cza kwoty zł. 25_.
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§ 4.
Podatek wynosi:
_
1 1 ~~ od stawek g ry tota.Jizatora .
2. 10 % od stawek gry, zakładów lub wygranych, przewid zia nyc li ·,v ust.
2 art. I 8 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 rorku (Dz'. U. R. P. Nr. fi'2/36,
poz. 454),
3. 10 % opłaty za wejście:
a) na operę, przedstawienia dramatyczne ora ż inne przed sta•.vi enia"·
teatralne o w yż s z ej wartości artystyczne.i,
b) na koncerty i występy solowe (gdy ca!-oś ć programu wy.pe ł n i a jedna osoba, nie lic z ąc ak ompaniamentu) o wy ż szej war to ś,· i artystycznej,
c) na odczyty, dekl a macje, recytacje, pokazy, wystawy i do mu 7eóv.r,
d) na śl i zgawki, tory saneczkowe, korty tenisowe, do ka pielisk, na
pla że , do ogrod ó~ oraz za wynajem łodz i itp . o :le ni e s:.) p •J łą 
czone z innymi atrakcjami,

' --

Na,jni ż sza

kwota podatku przy stawce 10% wynosi 1 grosz od bile tu

4. 15 % opłaty za wejście :
a) na farsę, operetki, komedie muzY'1;;zne,
b) na zabawy na lodzie, ogr-octowe, niepołączone z atrakcjami o charakterze rewiowym lub kabaretowym,

5

30 %

opłaty

za

wejście :

a) na przedstawien ia rewiowe (programy

składane),

b) 'na rewie (pokazy) ,m ody,
c) na zabawy tanecz.ne inne zabawy,, rozrywki .j widowiska, n iepołą
cz.o ne z atrakcjami o charaktęrze kabaFetowym,
d) do cyrku, o ile przedstawienie nie ]est połącz one z vvalk am i zap aśniczymi„

e) do tzw. „ Luna P a rku " o.raz na wszelkie.g o rodzaju impre zy, zna jd ujące się na terenie tych przedsiębiorstw , jak : ko.lejki n a po- · wietrzne, karuz ele, elektrodromy, welodromy, hipodrom y, ko ło
biegi huśtawki, siłomierze, strzelnice, zwierzyńce, teatrzyki, cyrki ,
k,ręg ielnie, gry zr ę czno ś ciowe, autom:ity 11).Uzyczne, stereoskopowe,
bilardowe, zręcznościo w e, pokazy magiczne itp„ o ile za korzys tanie tych i.r.lprez, nieza•le ż nie od opłaty za weisc1e na tere n
· przedsiębiorstwa pobierana jest oddzielna opłata, ,

Łod z i
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f) na wyścigi konne i inne imprezy, połączone z grą lub z akładami,
g) do ujeżdżalni,
na szopki artystyczne,, przedstawienia teafru marionetek i p.rzerlstawi.e nia •s ylwestrowe, (tzw. „wesołkii sy•l weskowe"),
6. 50 % opłaty za wejśc.ie:
a.) na bale., maskarady, reduty i rauty,
b) na imprezy sportowe za wodewców,
c) na walki zapaśnicze,
d) na pokazy tzw. „wybryków natury", na ma1g1czne seanse, spirytystyczne, hii),notycme itp.• do muzeów osobliwości.
., 7. 75% opłaty za wejś cie rua przedista1Wiienil'a teatrów variete· i· kabareitów,
S. do wszeilkich innych imprez powyższymi przepisami ni eobjętych Za.rząd Miejski będzie stosował taką stawkę poda1t.kową do jakiej atrakcji
te mogą by ć' zalicza.he ze w.zględu na swój przewa.żający charakter.

§ 5.

•

§ 6.

podatek us1aiai się w odpowiedniej
kwo.cie ry·?załtowej za cały okres czasu, na który bilet wydaino.
Od bi.Jetów stałych (abon.amento~y.ch)

g) na zawody konne,
h) na panoramy, pokazy zwierząt tresowanych, menażerie itp,
wstępu.

Miejskiego w

Jeżeli. p:u.bliczne zabawy, roz r ywki i widowiska składające się z kilku częśc·i,
po<llegajĄcych różnym s tawkom podatkowym, poda1tek pobiera się od całości ,
wędług starwki dla częf:ci, podlegającej ,najrwyższemu opodatkowaniu,

e) na kiermasze i zabawy,
f) na zabawy nietaneczne, rozrywki i widowiska, nie mające celów
· zarobkowych, a mządzane przez prawnie istniejące stowarzysze nia
i kluby,

Uwaga:

Zarządu

"'
.

§ 7.

R~stauracje, cukiernie, ,kawiarnie itp„ zakłady, w który~1 odby1wają si~ widowiska sceniczne, kaball'etowe, świetine;, produk,c je muzyczne oraz dancing~
podlegdją po?atkowi _ryc.załtowemu w wysokości do zł. 25.--:- dziennie, jeżeli zaś
czynne po go<lzinJe 24-ej w wysokości do zł. 50.- dzienn~e. ·

§ 8.

Restamacj<(l, cu.kiiernie, kawiam~' e itp. zakłady;, ,posi,ada1jące ~la publ<iczności
·Instrumenty muzyczne, bilardy zwykle i automatyczne oraz inne urządz. e .nia do
gry, saile ta:ńca, stow~rrzy.szenia i kluby, w który•ch .odbywają S'lę gry-- towwrzyskje (np, bHard, karty, <iomi:no itp .) podlegaiją poda.tkowi ryczałfuwemu w wysokośd do zł. 25.-- dzienni·e.

§ 9,
Prrndsiięwzięc.ia o charakterze zabaw ludowych, a. w szcze,gólno śC; i karutele,

kolejki

napo~ietrzne, elektrodomy, hipodromy. welodromy, cyildodromy, .kol.obiegi

huśtawki'. sHomie.rze, strzelnice, teatrzyki„ cyrkf:, krę g:ie'lnie , gry zręcznościowe,

automaty muzyczne, stereoskopowe, bilardowe, zręcznościowe, poka zy magic z;1e
itp., podkgają podat kowi rycwłtowemu w wysoko.ści zt 10.- dzienn ie ,

§ 10.

J·

Wysokość podatku ryczałtoweg o w granicach, akrnślonych w S~ 7, K i 9

/niniejszego statutu, ustala k·omisja z udziałem r.z eczozna wców, specjainie
do tego powoła·na przez Zarz ąd Miejski, po w y słuchaniu pr ze dsi ębiorcy
względnie osoby urządzającej i na podstawi e mat eriafo zebranego pc~ez
delegowanych ,urzędników:

(
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ryczałt

może być

; :„ , - _uiiszczenia których nie jest dopuszczailny
1

"

:

'

ustalony w odpowi1c.. -

2. Zmia1na wysokości ryczałtu może nastą-pić w ka·żdym czasie.

3. W Viypadkach nieobjętych §§ 7i, 8 i 91 i gdy nie moiie być uskuteczniciny
wym~a1r podatku w postaci dodatku procenit owego do zasadniczej ceny
biletów \v·stępu - Zar.ząd Miejski yskwteczni wymiar podatku ryczałt o
wegC> po upnectn:im zebraniu danych, co do frekwencji i- dochodowośc i
według zasad_ jakie by należało zastosować do wymiaru podatku · biletowego.

.

:~

Zarządu

'

J. St.a.iw.ka podra;tku .od publi1crnego wyświetlania ti-lmów wynosi '353; od fil mów o wy1ższe,j wa•rtośdi1 artystycznej, oświa-1Jowej lub propaigandowej 20% w wypadkach ~potinych decyduje Kierownictwo Wyidzj:a:lu PodartJkowego,, opierając się na opinii rz.e czoznaweów wyidele:gow1a:nych przez, Wydztał Oświaty d Wydział Kultury i Sztuki Zairządiu Miejskiiego.
2, Przy wymimze podatku ułamki -procentów oraz u-ła:mki groszy mn,iej sze
od 0,5 odrzuca się. a wynoszące 0,5 i ,więcej zaokrągla się Y'zwy7. do jedncst.ki z tym jednak, że naj.niższa kwota podatku od jednego biletu wstę
- pu wynosr jede-n grosz,

§ 13.
W miesi,ącach letnich w ciasie od dnia I maja do dn:ia 31 sierpnia podatek od
filmów podlega zniżce, wynoszącej piątą część podatkw.

§ 14.
Ze.rząd

Miljski, z urzi;:du lub na wniosek prowadzącego przedsiębiorstwo publisznegJ wyświ,etlania Hlmów„ może podatek -o d publicznego wyświetlania fil" mów„ pobiernny w formie dodatku procentowego do ceny biletu wstępu, zaJStąp ić
podatkiem procentowym od obrotu albo podatk,iem ryczałtowym, ustalonym za
zgodą przedsiębiorcy,

§ 15.
Podatek miejski ot! publi.cznych zabaw, rozrywek i widowisk, pobi cran_y
w formk podatku procentowego do zasadniczej ceny biłetu, oblicz a się
od liczby wyd§.nych bHetów wstępu przy czym nie bierze się pod uwagę
btl~tów wolneg:o wejśda wydanych bezpłatnie.
_
2. Cena podan~ na bi1lecie, służy za podstawę wymiaru podatku nawet wDW czas, gdy bilet sprzedainy zost·ał po cenie niższej, niż na nim oznaczona :

O ile nie będą sprzedane bilety wstępu-, wszellkie obowiązujące qpłaty ,
nie wyłączając opłaty za prz.echowanie garderoby, będą wzięte pod u-wa:· :gę przy l'Stalanh wysokości podatku ryczałtowego,
iPod 4:,ną zasadniczą rozumie st_ę pobr:ainą na rzecz przedsiębiorstwa
osoby, urządzającej imprezę, opłatę za wejście wraz z wszelkimi ustalonymi obowiązkowymi dopłatami, a nie wilicza się do ,niej podaitku
miejski-e go _ oraz opiat, inkasowanych na rzecz Po•lsktego Czerwonego
Krzyża i Funduszu -Pracy,
§ 16.

'

Miejsk iego

§ 12.

dział w imprezie, j:ik np.: wy' ikupienie programu, katalogu, kuponów bu-fetowych„ (na konsumcje) in_neg') biletu lub przedmiotu itp., Zarząd Miejski> moźe pobrać podatek 0d
~ ' doclatkowych opiat w formie ryczałtu, bądź też doliczyć . oibowiązkn:ve dopłgty do podstawy wymiairu podatku biletowego.

względnie

§ 11.
O wymiarze podatku ryczałtowego Wydział Podatkowy
, powiadamia pła,tników specja·lnym orzecpen-i·em.
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';3j . Jeże-li poza opla hi, za bilety wstępu za pobierane dodatkowe opiaty, bez

W wypadku n~ezgłoszie.niia się wezwanryah osób zainteresowanych,
h:idź odmowy udzielania wyjaśnień - Komisja ustali wysokość podatku
ry~zaJtowego tylko na podstawie posiadanego materiału.
Dla przed~ięhiorstw stałych
dniej kwoc,ie miesięcznej.

Dziennik Zarządu Miejskiego w Łodzi
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'
Opłata
za prz.e chowanie gardernby nie będzie do1lkza1na do p-odstaw opodatk-Owa,ni:a, je·żeli nie będzie przewyższać następujących norm.
· a),_,.Jo gr, pr.z,y cen2ch ostatecznych biletów wstępu, z których najwyższa !'!ie
przekracza jednego złotego,
b,) 30 gr. przy wszystkich innych cienach biletu wstępu ..

.

\

§ 17 .

I. Przy kasach sprzeda1ży biletów wejściowych wm1en by.ć wywieszony na
1
widocrnyr;; miejscu zatwierdz-0iny i zaopatrzo1ny piieczęciią kontroli miej, ·' sk,iej cennik ze wskazairniem wszystkich miejsc podlu·g ka!tegorii lub rodzaju oraz z,e wskazaniem wszelkich obowiązkowych opłait dodatkowych.

· '-

2. · Wywi1eszeni1e cennika, niezatwieTdzonego przez Zarząd Mi-ejski i niezao·11pa·t rzonego pieczęcią kontroli miejskiej, jak również dokonywainie jakichkołwaek zmian cen na cenniku za.twierdwnym jest niedopuszczalne.
3. ·cena pob.ierana za b"let wstępu wii1rnna ·śdśle odpowi1adać ceni-e uw'ido.cz:11,ic nej w cenniku za daną kategorię lub miejsce.
.
4.' -Sprzedaż biletów winna się odbywać w ten sposób:, aby za:równo nabywający, jak i kontroler miejski mo:g'li widzieć, że bi1lety ka_żdorazowo są
'- w_yrywane z zeszytów.
§ 18.
osoby na1bywające bilety wstępu za imprezę,
równocześnie z pobrani·em opłaty za
bidet przedsiębiorstwo względnie osoba - urządzająca.
2. Za czynności, związaine z inka-sem podaitkiu, przedsi,ębiorcai względni-e oso. ba urządzająca imprezę, otrzymują wynagrodzenie w wysokości 3 5~ sum
zainką:Sowaneigo podatku i wpłaconego p-rzez nich do Kasy Miejskiej.
-3. Podatek - ryczałtowy opłaca przedsiębiorstwo, względnie osoba urządza
. jąca imprezę.

- 1.- Podatek -od biletów

opbcają

~nkasuje ·go 'zaś na rzecz Gminy -
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4. Przy imprez~,ch i przedsiiębiorstwach staJych (o konC·e sja:ch rocznych na
terenie rn. Łodzi) zainkasowany podatek od biletów ws~ępu względnie
podatek ryczałt·owy wi1ni,en być wpłacony do Kasy Miejskiej nie póżniej ·
niż ,,/ tr~ecim dniu po odbyaiu się imprezy.
.
5.· W razie niedotrzymainia wskaza.nego wyżej' termi.nu Zarząd Miejski moż.e
od przedsiiębiorstw lub osób" urząc,lz<:jących stale imprezy, zażądać zło
żenfa zabezpi1eczeni'a w postaai kaucji p1ieniężnej' a·lbo też 1u1isz.czenia z go- -;-y całości lub części na1eżnoś~ z tytu,!u pr.zypadając1ego podatku
6„ Przy imprernch sporn.dycznych wymierzony podatek od biletu wstępu
względni1e podatek ryczałtowy winien być wpfa1cony do Kasy Miejskiej
z góry, bądź winno być z'łoiżone równocześnie za1bezpieczen1ie. W wypadkach, zasluguijący.ch na uwzględnienie, Wydział Roda,t kowy !!loże odstępować od powyższej zasady.
7. W ra.zi:e niezapla,cenia podalfk1u z góry i niezlożenia ,gwarancji, zabezpieczającej wpływ zainkasowanego p.o datku, Zarząd Miejski może delego w ać
do kasy takie,g o przedsiębiorstwa na jego kosz~ <Swojego urzędrnik a do
kontrnli sprzedaży bi1letów ora1z zainkasowania należnych wpływów podatkowych i opła:t.
8. Wymóg złożenia kaucj1i lub uiszc.ze111ia z góry należnego podatku Zarz ą d
Miejski może zastosować również w stosunku do tych płatni,ków, którzy
w doiiu wejśda w żyde n~ni•ejszego· sfa,tutu zafogtuć będą w płarnn~lll podatku od publicznych zabaw" rozrywek -i wi1dowii'sk.
9 . .Sumy podatku:, wpłacone ponad normę, będą zwracane lub zaliczane n'!
poczet innych na.leżności podatkowych.

§ 19.
I. Za na:leżyty p·o bór i terminowe uiszczenie podatku .do Kasy Miejskfrej po
noszą odpowi~dzia1lność os.oby·, którym udzielono koncesji lub zezwolenia
n; urządzenie zabaw, rozrywek i widowisk, wzłędnie osoby, które przez
podpisani1e odpowiedndlego zgłoszeni·a taką odpowiedzialność na sie b1i.e
[Przyjęły.
.
\
2. Przeciwko winnym niewpfacenia w wyznaczonym terminie do Kas y łv\iej ..
skiej zainkasowanego podatku. Zarząd Miejsk.i wys~pować będzi.e na dra ..
gę są;dową z oska.rżeniem z art. 262 K. K. W32.

§ 20.

_/

1. Przedsiębiorcy oraz osoby„ urządzające pub[iane zabawy, rozrywki i w idowi'Ska., ja1k również wła,ściciele Lub dzi.erżawcy lokali,, w których imp rezy te mają się odbywa,ć; obowiązani są najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem si ę tychże zawiadomić o tym WydziaJ Poda<tkowy Z arządu
Miejsk:iego.
.
2. Obowiązkowi zgłoszenia podlega1ją rów,Jl ież imprezy wolne od poda tku,
prócz zabaw reprezentacyjnych, urządza1nych przez urzędy pubłiiczne .
3 Przedsi1ębitorstwa kinematografiqne -przy każdorazowej 'Z miianie program u,
nia,jpóźniej w dniu pren;:i.i.ery, przed rozpo.częciem 1_,go sea·nsu., winny
w godzinach urzędowych przedłożyć w Wydziak Podatkowym Zarząd u

„
1

"
'--: •

,].
·. ( '-

2.

Miejskiego oryginalne względnie poświadczone prrnz Starnstw.o odpisy
legitymacyj filmów., które mają być wyświe.tlane. W razi·e nieprzedstawienia legitymacji - odnośny fi:lni potraiktowany zostanie jako "Tliepo.s;a.
dający oceny stamp,i1
l owej .
W razie nadejścia do Łodzi fiilmu w godzinach pozaurzędowych wzglę
dnie bez legitymacji1, pr\ edsiebiorstwo kinema,to.grafiicz.ne może . tego samego dnia przy•sf;ąpić do wyświetlani•a t·e,go filmu ~ o ille _jest dopuszczony
do publicznego wyświetlain•ia, pod warunkiem uprzedni:ego z!ożeni·a w Zarządzie Miejskim w godzina,ch urzędowych odpowiedniej dekilaracji zastępczej wedllllg formy i: treśd, ustalo1nej pr.zez Zarząd MiejSiki, leg.itymac ja zaś wz:ględnie uwierzytelniony odpii s powi'!l'ny być złożone naj1później w ciągu 3-ch dni, ·§ 21.
·Równocześnie ze zgłoszeniem urządzający publlicz.ne zabawy„ rozrywki
v widowiska wanny być po cienie kosztu w Zarządzie Miiejsikim bi1lety wstę 
pu, przeznaczo,ne do sprzedaży, a w wypadkach nieposiadania przez Zarząd Miejski odpow.iednich biletów zło ? yć swoje, odpow1adająct: ściśle
pod względem treści i formy1 ustalonemu przez ZarcZąd Miejski typowi,
Bilety przedkłada·ne w Zarządzie Miejskim wi1nny po1siadać :
a) numerację ciągłą w graimicach do 99,999 dla poszczególnych kategor~i
mie1jsc;
b)

cenę ostateczną,

a ponadto przy ·imprezach sporadycznych na odw110cne każdego biletu datę
:imprezy i p.i.eczątkę owby lub przedsiębiorstwa urządzającego tę impre ~ę.
3. Bilety winny .być sprzedawttne ściśle według kolejnosci numl'racji w poszczególnych kategoriach.
4. Stosowani1e ulg biletów tj . opiewający;ch na ceny niżs.ze normalnie obowią. zujących na daną imprezę !,ub seans, uzależnione jest od uzy'skan~l<l
uprzedniej zgody Za.rządu Miejsilciego, który również określi na.iwyżsży
. dopuszczalny procentowy stosunek sprzedanych biletów ułgowy,ch do
:Mletów po cenach normadnych.
,,.
1
5. Bilety u~gowe winny wskazywać dok!adn~ie kategorJ'ę miiejsc na jaki·e zostają sprzedawane. Dla każdej kategorii winny ibyć' odmienne bilety, odpowiadające warunkom, ustalonym w ustępi:e 1-ym .n~iniejszego parargra~
fu. Bilety ulgowe mogą być sprzedawane ty,!ko przy kasi·e za gofowkę.
fi. · Do sprzedaży dopuszczone mogą być tylko bille.ty„ zaopatrzone znakit!m
kontroli miejskiiej.
·
. 7. Przedsprzedaż biletów wstępu może się odbywać jedynie za uprzednią
z.godą Wydziału Podatkowego Zarządu Mie,jsk;ie,g o.
.
Niedopuszczalna jest sprzedaiż bnletów bez znak1u kontroli miejskiej,
.
jak również przedsprzeda1ż Jakichkolwiek kuponów, zaproszeii, zawi,ad.0lńień, ·i.in.nych bidetów do zmiany i biletów po cenach ulgowych.
Do przedsprzedaży, kiedy ważność bHetów nie jest og.raniiczona terminem
wżględnie programem, mogą być dopuszczone tylko Oillety, od których
wy'micrzo.ny został podatek według najwyższej dopuszczalnej stawki.

.---

ft·
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Bi·lety takie winny po•siadać na odwrocie (na oddinku zasadn iczym
i na odcinku kontroli') napns „PrzedlSprzeda•ż". •Oiraz datę wyidani1a bi~etów.
W wypiadka1ch kiedy waż.ność biletów je~t ograniczona termintm
względnie programem, wówczas bilety takie podlega.ją te'] stawce podatkowej, jaka .obowiązuje w terminie ·i•c h ważnaśc:i wz:głlędnie ja·ką zas tosowano do danego programu. Bilety' takie na odwrocie Whnny posiad ać napis: ,„Ważny od dniai . . . do dnia . . . " bądź
dn.i•u . .. " lub „Waż
ny na· . . . " (•o zna·czen.ve imprezy) oraz da..tę wydania.
8ilety znajdując.e się w przedsprzeda:ży,, w'i1nny być uwiidocznione w
odnośnym dniu wydanda zarówno w „sprawozdainiiu" ja1k i „ewildencj•b"
sprzeda·ży 'biletów.
9. Zarząd Mi.ejski może czynić wy1jątki od powyiisz.y1th wymagań dot yczą 
cyc.lf treści formy biletów,, w -0dnJesi•erni.u dlo imprez sporaidycznyoh .

,;w

§ 22.
Każdla.

osoba, urządzadąca publiczną zabawę, rnzrywkę lu.b widowisko, ma
prawo do pewnej~. ustalonej .i ndywidualnie przez 'Wydział Podatkow y Za:
rządu Mie•j skiego, li'cz.by b[•etów bez:płatfnyrcih j.edlnorazowego ;wolnego
wejścia" odpowiadających ściś-le pod wz1ględem- treśd i formy usta,Jonemu
przez Zarząd Miejski' typowi.
2. Przedsiębio.rstwa stałe, jak teatry, ,kinoteatry iitp. mają . ponadto praw-0
do wydawani"1 biletów .be:zipła.tnych wolnego wejścia tygodniowych z (kuponami); lub według uznania Wydziia:łu Podatkowego mcz.nych (bez kuponów) ważnych na jeden rnk, w lkzbJe niileprzekraczają·rnj 10 % miej.se
posiad.anyc.h nia widowni
3, Miesięczna: norma biiletów bezpłatnych jednorarn~go woi!nego wejścia
(jednosobow}·ch) dla przedsiębiorstw staiłych nłe może przekracza(: 50 %
liczby miejsc si.edzących, posiadanych na widowni.
4. Dla imprez sporadycznych liczba bi1letów bezpłatnych jednora~owego
wolnego wejścia ustalana jest każdomzowo przez Wydziiał Podatkowy
_J'.arządu Miejskiego z tym za.strzeżeniem,; że liczba biletów zużytych nie
może przekroczy:ć 10 % liczby i:)illetów, sprz.e danych na da:ną impre zę.
I.
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W wypad.kaĆh przekr.oczenia usta.Jo;nych norm od nadwyżki, obliczony może być podatek miejski wedhug przepisów § 28.
s f"or.uki bezpłatnych b~letów wolnego - wejściia jednorazowyoh, tygodniowych i rocznych , przedsiębiorcy otrzymać mogą . w Zarządzie Miejskim
za Z\'l'rofem kosztów:.
6. BiHety bezp~attne w-0l.n.e1g-0 wej/Ś.C~a mogą opi•ewać również „na dwi·e osoby" tj . uprawniaić do zajmowanha. 2-c:h miejs{:.
7. Wszelkie biilety bezpła.tnego wo•lnego wejścia muszą być zaopatrzon e W
znak .kontroli: miejskiej.
8. iNa bi:l etach· beizpła~nych wolnego wejśc.ia winny . być umieszcZ101n1e przez
wydającegd :nazwi·Ś.ko i ·adresy -0sób, którym bilety te zostaną wydane. N~
biletach tyg-0dniowr ch i rocznych hazwiSika i adresy osób wi,rnny być wpt-

w

Łodzi

123

sane przed oznaczeniem tyc:h biletów maikiem .kontroli miejsk iej Bi1lety
r-0czne winny zawierał ponadto fotografdę osoby,, dJ!a. której bilet został
'1 wystawiony.
. 9, _,Za bilety bezpłatne wolnego wejścia ni1e może być pobi·erana ża dna oplata za wejście, ant .opłaty dodatkowe,_
.W wypadkach za1sJu.gujących na specjalne uwzględnienie Wycjział Podatkowy Zarządlu Miejski•ego może dopuścić wyjątki do przepisów niniejszego
paragrafu.
.„

~

:1. ·

23.

Przedsiębiorca, względniie urządzając·y impl'ezę, podll1ega jącą

.

podatkowi bi, letowemu, może zezwol·ić na uczestnktwo Julb korzystaini:e z imprezy dopiero po o.ka1zani.u właściwych . biletów wstępu„ zaopatrzonych w znak
. :kontnoH miejskiej, przy czym bilety jedrnorn.zowe winny ulec ,n,ilezwłoczne
mu ska&owainiu przez oderwanie odcitnków .kóntroli .
-2. Wzbroni-0~e jest:
'
. a) sprzedawanie :kilku biletów niższej wiairtioścń wzamia,n jednego hiletu
wyższej wartości, pr.z ekazywanie bi,letów z ode-rwanymi odcinkam i
kontmfr iinnej ·oIDbie, wpuszczania k·i'liku osób za jednym biletem oraz
dz.iel-eni·e biletów na części;
b) wżywanie ~ zaimi.ast biJelliw wejścia zaproszeń, za wiado.mie1i , biletów
tymćz.asowyc:h„ kuponów itp, ·
Uwaga! Wyd.ział Podatkowy w wypad.kach zasług.ujących na specjailne uwzglę
dnien•ie\, może dop.uśdić wyjątki! od przepisów .p'Owyższego ustępu . '
· Wsze~kie -nielegalne dowody wyżej wymieniorne będą n.iezwl'Ocmie
.przez kontrol•erów ·odbierane.
I

§ 24.

' I; · Wpuszcza.nie widzów lub .korzystających z imprezy na sale dopuszczalne
' ~ · ·· jest tylko .przez 'wejśde specjaJne d!o tego przemac.zon.e i zaopatrzone od. powiednimi' napisami.
2. W przedsli'ębiorstwach stałych bHeterzy przy wpuswza111i1u publicznośd .na
· sallę winni odcinek kontroli odledrzeć .o d biletu; bilet całkowity .zwrócić na- bywcy (widz.o wi), odeiinek zaśni~.gnńedony natychi:niiast wr:mc.i,ć dospecjalnej puszki, umieszcwnej nazew111ątrz przy •k:rużdym wejściu na widowni .
, Klu<:ze od puszek winny się zinajdować w kasie przedsiębiv·rstwa do dyspo' ~ zycji kontrol,erów, aby mo;gli sprawdzić ich zawartość. Liczba oderwarnych
i~ znajdujących się w puszce octciln.ków win.na zgadzać się z liczbą sprzed~
nych tego dnia bHetów, uwz.ględniając wy·datlki niewykorzystania_ wykupionych biletów przez widzów. Administracja przedsiębiorstwa przed rozpoczęciem przcedstawień w danym drniu w~n.na opróżnić z odcinków pµszki
.z · dnia ubiegłego.
Niedopuszczall.ne jest nawet czasowo przechowywanie odcinkó\Y biletowych p-0 kieszenia·ch bi.l eterów lub im1ych miejscach, niż przeznaczone.
3; Personel .przedsiębiorstwa:, względnie O'loby, organizując-e impre zę, winny
posiadać · legitymacje, zaopatrzone znakiem · kontroli miejskiej.
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ściśle stosować się do ws;zeLkich wskazówek czynionych -w-przedm·i1ocie kofltroli.
'
Na zasadzie kontrolera przedsiębiorca i jego personel obowiązani są
-· za~. ąd2.ć od widza biletu okazać go kontrolerowi, lub też umożliwić bezzwłoczne dolmnanie ko.ntroli na widowni.
W raz.i1e uzasadnf:i01nej potrz ~by na żądanie kon,trnlera przedsiębi-orca
lub p rganizator imprezy winien wezwać "bijletera do o.kazanfa · zawartości
kieszeni .
Właścici1el
przedsi•ębiorca
obowiązany
jest wywieszać w poczekal'l.~
i na .saJ,i w miejscach, wskaiZanych przez ko1ntrolern podat\ku'. wszelki1e
ogł•Jszenia dotyąące kontmli.
iPrzedsiębi1o~cy względnie urządzwjący zabawy,, rnzrywik1
i lub w.iidowiska
obowiązani są prowaidzlć wykazy sprzedanych biletów, jak równ~eż
prz:edkładać Wydziałowi Podatkowemu Zarządu M1ejsk~1eg-o obrachunki •
sprzedany•e:h biletów według ustal.onych przez Zarząd Miejski wzorów
i terminów oraz przechowywać przez 30-dniowy okres wszelkie -dowody,
dotyczące ilości sprzedanych bHetów.
· 6. ł.ącznie z obrnchunkam.i ze .sprzed~nych bitl etów winny być przedkłai
da.ne w Wy:dlziale Podatkowym grzbiety zeszytów biletów aprzedanych,
a przy i'mprezaćh sporadycznych ponadto wszystkie bilety ni1erozsprzedane.
Bilety zwrócone ulegną natychmiastowemu zniszczenia po uzgodnieniiu
-obra.chunku .
Przedsięb:'orstwa stale 1obowiąrnne są w dniu, klioo y następuje zmiiaina
programu, powodująca; .zmia.nę staw;ki poda.tkowe:j, przedtoivć w Wydziale ':P.odiatkowym przed -rozpoczęciem sprzedaży cały zapas pO·Si<\danych b.i:ietow oraz grzbietów książek · bi>letowych, całkÓwicie wyprzedainych, w ce_ Ju oqnotowania .zmiany stawki poda1tikowej.
8. Jeżeli- w - ciągu dni trzech po odbytej imprezi1e przedsiębiorca 11ub osoba,
u1rządzaijąca nie zgłosi się w Wydziale Podatkowym z oie~przedanymi 
bi.le1.am i do obrachunku., poda1tek będzie obliczony i pobrany w taki-ej .vy-,
-ślokoś.ci, jak g<! yby wszystki·e bua:ety były sprzedlane.

ru podatku i

·§ 25.
W razie naruszeni•a przez przedsiębimcę wzgilędn1i•e osobę,, urządzając ą imposranow1en mmeiszego statutu tak, że cikolicznościi, miarodajnych dila obti.czeni:a podatku, nie można z pewnością ustali1ć,., \\to/miar podatku może by ć u skuteczniony ·w ten ·sposób„ jaik gdyby wszystkie rozporządzalne miejsc:1 lub bile ty
zostały rozsprzedane po cenach zwykłych lub też ustalo,nych przez Zarząd Miej ski
w poszczegó-lnym wypadku według wyższego szacunku.
O 11skuteczni1oinym wymiane podatku Zarząd Miejski powiadiamia p!a tnikai -'
yisemnie.
prezę,

§ 26.

Dzienni•k

Nr. 2

\

1. Celem przeprowadzenia kontroli poboru poda·tku Zarząd Miejski na 1111eisce 'odbywania się imprez deleguj.e specjalnie ~poważnionych urzęd ni.kt'iw
(kontr.olerów), którzy uprawnieni są do:
a) wkraczania o każdej porze .na teren ,luib do lokali1, gdzie odby wa się
jaka.kolwiek imprez.a o charakterze publicznym,
b) kontrolowanil'l czynniości kasowych przy •Sprzedaży b~letilw,
c) sprawqzanfa wpływów kasowych i za1pasów · bHetów w kasie,
d) wglądu do książek, prowadzonych przeiz przedsiębiorstwo,
e) sprawdzania b~~etów wstępu przy wejściu do loka1lu względni·e miejscu, na terenie· którego odbywa sYę impreza;, ·
f) doikony.wa1nria za _pośr.edlnJictwem personel.u obsłu1gi !kontrod·i bii1etów
wejścia wśród widzów na widowni lub na terenach imprez wśród korzy·stających z tych imprez,
g) · dokonywani1a w kaiżdym czasie pomiarów wyśwLetlany1ch film (1w,
h) przeprowadzania wszeUdd1 czynno-ści, mających na c.elu k·ontrol ~ mleżyte.go poboru podatku i opłat zgodnie z obowiązującymi· przepisa'll i.
Przeprówadzeniie kontroLi winno si·ę odbywa1ć vy zasadz1ie w obecności lub po
zawiadomie·niu przedsiębiorcy bądź osoby•, należącej do personellu przedsi ęb i irstwa.
2. Dla osób, delegowany.e h do kontroli poboru podatków, w przeds iębio r
stwa•ch st.a.łych winny być zarez.e rwowane na stia1!1e ina saH dwa miejsca
wyznaczane prze.z Wyd.ział Podatkowy. Miejsca te winny być zaopatrzone prze.z przed~ęb.iorstwo w ' tabliczk~ z napisami „Urzędowe -- ko ntrola podatku". W wypadkach gdy mi·e jsca takie nie będą wyznaczon e lu b
nie będą mo1gły być wyznaczone oraz przy imprezach sporadyczn ych organirlafor imprezy względnie przedsiębiorca obowiązany· jest w ystawić
dwa bilety be.zpłatne wollriego wstępu na k.aii:dą imprezę, przedstawienie
względni1e seans. Qdy:by bilety takie z· .jakiegokolwiek powodu nie z o stały
wystawione, wystawi je Wydział Podatkiowy ze swym podpisem i pieCZt,!C1ią oraz ozna1
czy je napisem „urzędowy" .
· Do biletów urzędowych nie mogą sl1ę odnosić żadne ograniczen ia co
do ważności, czynione przez dyrekcję względnie osoby organ izuj11ce imprezę.

3. - Przed~iębforca i jego personel oraz osoby„ orga1niizujące imprezy„ - obow ią/
zane są udziela1ć kontrdli podatku wszelkich wyjaśnień w spra.wach po bo-

§ 27.
Nieuiszczony w terminie podatek śdiągnięty będzie w dndze przymusowe]
z <loJ'iczeniem odsetek za zwło.kę zgodnie z ustawą z dnia 1'8 marca I lJ35 r. (Dz.
U. R:cP. z 1936 r. N( 8, poz . 88) oraz kosztów egzekucyjnych według postano....
wiei'1 U·<>tawy z dnia 31 1bipca1 :19.24 r. (Dz. U. R. P. Nr. 73, phz/. 72 l), zmienipn·ej
Częściowo rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r.
(Dz. U_ R. P. Nr. 47, poz. 401). W czasie obowiązywa·nkr rozporządzenia Rady
'Ministrów z dnia 25 czerwca 19·32' r. o postępowaniu1 egzekucyinym wiadz skarb~wycit_(Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 580), zmienione.go częściowo roż·porządzenia
nu ~ad.y i.Ministrów ż drnia 2. L. 1933 r. (Dz. U. Rl. iP . Nr. 4; poz. 24) i z dnila
.28. 1.~ !}34_r. (Dz. U. R -P . Nr. 10, poz. 78 - koszty egzekucyjne pobierane t:ędą
We<lług prz1:pisów tego rozporządzenia .
·

--·
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§ 28.
Od orzeczenia Zarządu Miejskiego w przedmiocie wymiaru i poboru podatku
· wolno w myśl art 48 ustawy o tymczasowym uregulowan~u finansó w ko mu1
naJlnydh (1Dz. U. R. P. - Nr. 62/ 3ó, poz.<. 454), odwołaić :s·~ w- ciągu dn~ 114, !i.c ząc
od dnia następnego po doręczeniu orzeczenia Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego
za pośrednk.twem Zarządu Miejskiego.
\Vniesi.:nie odwołania nie wstrzymuje obowiązku uiszczenia należno ś c i podat.Cowej we właściwym terminie.
-·
§ 29.
Winn:i wykroczenia przec1iwko przepi,som nm1e1szegcr statutu om.z wyda1..
nych do .niego przepisom wykonawczym podlegają karze do ·art. 62 - 66 usta wy
z dnia li siiierp.niia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 6~/36, ·poz. 454) .

§ 30.
Pn.episy ·wykonawcze do niniejszego statutu wyda Zalfląd Miejski

§ 31.
Statut niniejszy obowiązuje od · dnia I maja 1945 roku no zatw ierd zeniu go
przez władze nadzorcze i podiegają ogłoszeniu w Dzienniku Za r ządu Miejsk,iego
~Ł~~

'

.

'
i
OBWIESZCZENIE
~podstawie art. '13 v 14 Rozp. P. R. z dnia 24. IX. 1930 r o postępowalljiu wywtaszczefi:iowym (Dz. U. 86, poz. 776) podaję do publicznej wiadomości, co na1ępqje ; ~
"'" Ze względów wyższej urżytecznośc~. dla umoill.iwienfa OAiZOWNI MIEJrSKlEj
ysfania z boczinicy kolejowej dla za:0pa1trywnnia się w węgiel u1l,e ga na zasa„
~ art. 1 •i 2 wyżej powolainego rozporządzenria wywłaszczenie na rzecz GMINY
~M. ,ŁOJ?~I nieruchomość poło•żona w Łodzi, przy ul. Przejazd Nt. 64i, oznaczona
iłliP.. Nr~ 1223 f Repert. hip. Nr. 2860,
_,_
Wywłaszczenie polegać będzie na odjęcuu prawa wbsnośd nienuchomooai
wy~ łaszczornej fiiirmi:e „,Składy TowaJ1owe Warrant, Sp. Akie ." il nadani1e prawa w'l>asoo.śd .Pmi111ie m„ Łodzi za odsz:kiodowa1
ni1eni„ Nieruchomość ul.egając.a1 wy·w~asz'ez~niu składa . s[ę z placu ogólnej powierzchni 2964,5 m. kw. o następującyich wy..,,,,_ ..,„·'"'ach:__54 m. szeroko:sci od ul. Przejazd, 6 m. ·szerokości przy styku z·e zw roi i 9r m. głębokości, graniczącego od zachodu ze składami węglowemi fir;;,Konsorcjum" sp·. z ogr. odp„ od wschodu z •ni1emchomośdą oznaczaną poli1c.
• ,66 rui. Przejazd, stanowiącą własność firmy „Wa:rrant" i ogrodem stanowią
~ym właspość ob. Antoniego Tworka, od północy ze składami firmy ~,Skfady To"
'<>we ,;Wa.rrant" Sp. :Ak<:, i -0d południa z . uHc.ą Przeja'Zd, oraz z budy:rnlm murnwaneg-0, .parterowego o 111a1Stępując'ych wymiarach: 12,3 m. długości ·i 6,25 m. sz:er.
· Jawiną z wykazu hipotecznego wfaśck•ielką niemchomości,.,. położonej w Łodzi
zy ulł._ Przejazd Nr. 64, oznaczonej hipr, Nr. ll2'23 f Rep, hip. 2860, a ulegającej
ywłaszczeniu je1
st firma „Składy Towar.owie Warra1n~. Sp. Akc."
· Pl!ln sytuacy•jny i inne załączn~ki są wył-oż.one d:o :przejrzen:ia w Staro.stwie:odzkim śródmiejsko-Łódzkim przy ul. Pi1otrkowskiej Nr. 100, :pokój 8 na okres
ni 14 „od dnia o-głoszenia niiniejszego obwieszc;zeni.a.
Osqiby .i1ntereS10wa:ne mo:gą w tel"mime powyżej wS/ka.z anym z;głaszać wni1oski
.h"sprz_edwy, które należy wnosić na moje ręce.
dZ; dn~a 9 sierpnia 1945 roku
STAROSTA ORODZK!
(-) Cz.. Wlail.asilk
WEZWANIE
St()s_owni·e do polecenia Ministerstwa :Pra.cy· i Opieki Spo~cznej z drnia 19.
· 19i~ r. _.,. -, Zarząd Miejski w Łodzi -- Wydział Opiekli Społecznej - wzywa
fonkow ..zairządu fundacyj z terenu miasta Łodz·i, które przed 1. 9. 1939 r. znajo-w~ty _~ię pod kontrolą Ministe•rstwa Pracy a Opiekli Społecznej do zarejestroa.rua fundacyj w Miejskim Wydzia1le Opiek1i Społec.znej1, w Łodzi, ul. Zawad'Z• · 11 ,,_JII piętr~ pokój _311, w terminie do dni:a IL 9. 11945 r. w celu1 z.abezpiticzea pozostałego po fundacja1ch majątku ruchomego i rni'eruchomego .
. ~i:za·lefole od tej rejestracji zarządy fuindacyj obowiązane są porozumieć się
tY·'.11. Ptzedmiocie z Departamentem Opieki Społecznej .
ódź1 dńfa: 6_sierp,hia 194'5 roku
Za Pre·f ydenta Miasta
·
·
(- ) Staniisla:w Dun~ak
Wiceprezydent Miasta
~

<

