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U C H W A Ł A Nr 5/64 

Rady Narodowej m. Łodzi 
z dnia 11 czerwca 1964 r. 

w sprawie gospodarki wodnej i ściekowej w Łodzi 

Rada Narodowa po zapoznaniu' się z problematyką gospo
darki wodnej i ściekowej w Łodzi przedstawioną przez 
Prezydium, w oparciu o opinię Komisji Gospodarki Komunal
nej i Mieszkaniowej jak również uwzględniając wnioski 
i uwagi radnych wysunięte w toku dyskusji - stwierdza 
wyraźny postęp w zaopatrzeniu mieszkańców i przemysłu 
w wodę, udostępnieniu ośrodków wypoczynku przywodnego, 
przy równoczesnej poprawie sytuacji w przedmiocie skanali
zowania miasta. 

Przekonują o tym liczby określające ilość dostarczanej 
wody dla ludności i przemysłu, długość sieci wodOciągowej 
i kanalizacyjnej oraz ilość mieszkańców korzystających 
z tych sieci, jak również ilość i charakter wybudowanych 
ośrodków wypoczynku przywodnego. 

OSIągnięty postęp w zakresie zaopatrzenia w wodę i od
prowadzania ścieków nastąpił dzięki zrealizowanym inwes
tycjom, a w szczególności dzięki wybudowaniu I i II etapu 
wodociągu Pilica - Łódź i rozbudowie miejskiej sieci wodo
cią.gowo-kanalizacyjnej. 

Umożliwiło to realizację nowoczesnego budownictwa 
mieszkaniowego o wysokim standarcie wyposażenia sanitar
nego, jak również wzrost produkcji w łódzkich zakładach 
przemysłowych korzystających w coraz większym stopniu 
z miejskich ur~ądzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Dyspozycyjna zdolność produkcji wody zrealizowanych 
dotychczas urządzeń wystarczy jednak na pokrycie zapotrze
bowania wody zaledwie na kilka najbliższych lat. 

Mając powyższe, na uwadze uzyskano zatwierdzenie kon
cepcji oraz projektu generalnego perspektywicznego zaopat
rzenia m. Łodzi w wodę w oparciu o zbiornik na rzece Pilicy 
w Sulejowie oraz kanał Pilica - Łódź, jak również określono 
jednoznacznie sposób rozwiązania problemu ściekowego przez 
podłączenie wszystkich źródeł zanieczyszczeń do kanalizacji 
miejskiej oraz budowy łódzkiej grupowej oczyszczalni ście
ków w rejonie Smólska. 

Mi.mo ~ych os~ą,~nięć, w zakresie gosF~darki .wbdn~j .i ście
koweJ mIasto Łoaz ma szereg trudnoScI, a mVomOW:Cle: 

- przeeksplo8.towanie dopuszczalnych wielkości poboru 
wody w ujE;ciach przemysłowych, powodujące ograniczenie 
ilóści wydobywanej WOdy, 

- niedostateczne objęcie siecią wodociąfową i kanaliz2,
cyjną obszaru miasta, a szczególnie jego południowej części 

51 -w sp.rawie wyróżnienia Odznaką Honorową m. Łodzi 
52 -w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową m. Łodzi 
53 -w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową m. Łodzi 
54 - w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową m. Łodzi 

, \' 
\.'!.Ió!:!..U 

Uchwała Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Górna 

55 - w sprawie przemianowania ul. Kaplicznej 

Uchwała Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Bałuty 

56 - w sprawie nadania nazw ulicom 

co uniemożliwia prawidłowe zaopatrzenie w wodę oraz 
odbiór ścieków, 

- brak miejskiej oczyszczalni śCieków, która zabezpie
czyłaby rzekę Ner przed zanieczyszczaniem, 

- brak w znacznej części zakładów urządzeń pOdczysz
czających ścieki przemysłowe przed ich podłączeniem do 
kanalizacji miejskiej, 

- niedostateczna troska użytkowników istniejących urzą
dzeń do odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, 

- brak wyspecjalizowanej kadry technicznej na stano
wiskach gospodarzy wodno-ściekowych w zakładach i insty
tucjach eksploatujących urządzenia wodne i ściekowe. 

Rada Narodowa m. Łodzi stwierdza, że jedynym rozwią
zaniem zabezpieczającym zaopatrzenie mieszkańców i prze
mysłu w wodę jest realizacja inwestycji SUlejowskiej oraz 
dążąc do usunięcia dotychczasowych braków i występujących 
niedociągnięć w gospodarce WOdnej i ściekowej na pOdstawie 
art. 3 ust. 2 pkt. 9 i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 27 poz. 172) 
uchwala, co następuje: 

L Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi zapewni: 

A. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1. Przygotowanie wspólnie z Centralnym Urzędem Gos
podarki Wodnej dokumentacji technicznej i prawnej dla 
inwestycji Sulejowskiej w t~rminie umożliwiającym jej 
rozpoczęcie w roku 1968. 

2. Uzyskanie Odpowiedniej części środków na budowę 
oraz umieszczenie w narodowym planie gospodarczym 
1966-70 inwestycji SuJejowskiej z przcvvidywanym te!.'minem 
jej zakończenia' w roku 1972. 

3. '\VTykonanie niezbędnej rozbudowy miejskiej sieci wodo
ciągowej w przystosowaniu do przyjęcia wody z Sulejowa. 

4. Uporządkowanie sprawy eksploatacji lokalnych ujęć 
wód podziemnych zf.odnie z zatwierdzoną dopuszczalną wiel
kością zaczerpu wody. 

5. Ograniczenie strat wody wodociągowej i przemysłowej 
przez wyeliminowanie wszelkich przecieków, właściwe ~or,
ganizowanie usług w zakresie ich usuwania oraz podjęcie 
akcji uświadamiającej wśród mieszkańcóvv. 

6. Koordynacje poczynań inwestycyjnych przemysłu na 
odcinku gospodarki wodnej ze zwróceniem szczególnej uvvagi 
na stosowanie w technOlogii produkc.~i vvlaśc5vv·ego i oszczro;d
nego obiegu WOdy. 

B. Vy7 zakresie ochrony Wó(l o'd zani::,czys::czenis.: 
1. Przygoto\vanie dOkumentacji technicznej i p:-avinej 

dla łÓdzkiej grupowej oczyszczalni tciekóvJ w terminie umo
żEvviającYn1 rczpocz·;;,cic b(lC:O\\TY I Ct.'lI:"u w roku lS67. 

2. Pr7ywrócpnie CZYSTO:§C; 3c:ir.::kom łódzkim cel,?ffi ich wy
korzysta~ia zgodnie z planem rozwoju mlas U;I .• 
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3. Wykonanie niezbędnej rozbudowy miejskiej sieci kana
lizacyjnej w zakresie wynikającym z potrzeb nowego budow
!lictwa mieszkaniowego i przemysłowo-magazynowego oraz 
Istniejących obiektów celem ich podłączenia do kanalizacji, 
przy czym należy mieć na względzie w pierwszej kolejności 
budowę kolektora wzdłuż rzeki Olechówki. 

4. Zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji istniejących 
na terenie mi?sta urządzeń do oczyszczania ścieków. 

5. Spowodowanie budowy w zakładach przemysłowych 
nowych urządzeń koniecznych dla podczyszczania· ścieków 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej. 

6. Przejęcie do eksploatacji przez Przedsiębiorstwo Wodo
ciągowo-Kanalizacyjne wszystkich urządzeń kanalizacyjnych 
o charakterze komunalnym. będącym dotychczas poza gestią 
przedsiębiorstwa. 

C. W zakresie zabezpieczenia odpowiedniej kadry w gospo
darce wodno-ściekowej: 

1. Współdziałanie z Centralnym Urzędem Gospodarki 
Wodnej w przygotowaniu kadr technicznych o specjalności 
gospodarki wodnej. 

2. Zatrudnianie w porozumieniu z właściwymi Minister
stwami odpowiednio przygotowanych pracowników na sta
nowiskach gospodarzy wodno-ściekowych przede wszystkim 
w łódzkich zakładach przemysłowych. 

II. Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi współdziałając 
z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, dołoży 
starań celem uzyskania środków na budowę oraz umieszcze
nie w planie 1966-1970 pierwszego etapu łódzkiej grupowej 
oczyszczalni ści.eków z przewidywanym terminem jej zakoń-
czenia w 1970 r. -.. 

III. Zobowiązać Komisję Gospodarki Komunalnej i Mie
szkaniowej Rady Narodowej do okresowej kontroli i oceny 
realizacji niniejszej uchwały. 

IV. Prezydium Rady Narodowej złoży informację z prze
biegu wykonania uchwały w IV kwartale 1965 roku. 

Przewodniczący Prezydium 

mgr Edward Kaźmierczak 

Przewodniczący Obrad 

mgr inż. Stanisław Dąbrowski 

Poz. 50 

UCH\'VAŁA Nr 27/250/64 

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 
z dnia 28 lipca 1964 r. 

w sprawie zaleceń i opinii Komisji Rady Narodowej m. Łodzi 
udzielanych kierownikom wydziałów Prezydium Rady Naro

dowej m. Łodzi 

Na pOdstawie art. 44 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. 
o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172), uch
wały Nr 158 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1964 r. 
w sprawie zaleceń i opinii komisji rad narodowych udziela
nych kierownikom wydziałów (Monitor Polski Nr 39,poz. 183) 
oraz po uzgodnieniu z zainteresowanymi Komisjami Rady 
Narodowej m. Łodzi, Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 
uchwala, co następuje: 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała dotyczy określenia spraw, w których: 

1) udzielane przez Komisję Rady Narodowej m. Łodzi 
zalecenia dotyczące wykonania zadań wydziałów lub usunię
cia stwierdzonych braków są dla kierowników wydziałów 
wiążące, 

2) kierownicy wydziałów są obowiązani zasięgać opinii 
Komisji Rady Narodowej m. Łodzi, 

3) opinie Komisji Rady Narodowej m. Łodzi są dla 
kierownika wydziału wiążące. 

§ 2. Użyte w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
określenie "komisje" oznacza Komisje Rady Narodowe; 
m. Łodzi. . 

Rozdział 2. 

Zalecenia .wiążące komisji 

§ 3. Zalecenia wiążące komisji udzielane wszystkim kie
rownikom wydziałów dotyczą: 

1) usprawnienia pracy wydziałów i podległych jednos
tek, ~~łas~~za w zakresie obsługi interesantów, podnoszenia 
kwalIfIkaCJI zawodowych pracowników i kultury pracy, 

2) czynności wstępnych w zakr~sie przygotowania 
sesji Rady Narodowej m. Łodzi, a w szczególności: 

a) określenia bliższego zakresu zagadnień, które po
winny być ujęte w sprawozdaniach, informacjach i innych 
materiałach przygotowywanych pod obrady Rady Narodowej 
m. Łodzi, 

b) zakresu spraw i treści projektów uchwał Rady 
Narodowej m. Łodzi przygotowywanych na sesje Rady, 

c) sposobu gromadzenia bliższych danych dla opra
cowania materiału na sesje, a zwłaszcza zasięgania opinii 
ludnośi w sprawach rozpatrywanych na sesjach, organizo
wania przez wydział narad z określonymi środowiskami. 
rozpisywania ankiet i innych form zasięgania opinii społe
cznej, 

d) form pracy wydziału mających na celu szerokie 
zainteresowanie ludności, sprawami, które mają być dyskuto
wane na sesjach, 

3) czynności związanych z realizacją uchwał Rady Naro
dowej m. Łodzi, a w szczególności: 

a) opracowywania projektów planów realizacji uch
wał Rady, zmierzających do zapewnienia właściwej ich rea
lizacji, 

b) włączania przez wy.dział organów państwowych, 
instytucji i jednostek gospodarczych nie podporządkowanych 
Radzie, do realizacji uchwał Rady, 

c) włączania przez wydział mieszkańców oraz ich 
organizacji do współu~ziału w realizacji uchwał Rady, 
a zwłaszcza drogą czynow społecznych, 

d) konkretyzacji postanowień uchwał Rady w zwią
zku z ich realizacją przez wydział, 

e) inicjowania przez wydział kontroli wykonywania 
uchwał przez podległe mu jednostki, 

f) informacji i sprawozdań przedstawianych komisji 
z przebiegu i wyników wykonywania uchwał Rady. 

4) spraw związanych z bieżącą realizacją terenowego 
planu gospodarczego i budżetu, a w szczególności: 

a) przedsiębrania przez wydział niezbędnych kroków 
celem usunięcia zaistniałych zagrożeń i braków w realizacji 
zadań wynikających z terenowego planu gospodarczego 
i budżetu, 

b) inicjowania przez wydział kontroli podległych mu 
jednostek realizujących zadania terenowego planu gospo
darczego, 

5) realizacji postulatów i wniosków ludności, a w szcze
gólności: 

a) włączania do projektów terenowego planu gospo
darczego i budżetu określonych postulatów i wniosków 
ludności, 

b) wyjaśniania wyborcom przyczyn niemożności 
realizowania postulatów i wniosków w danym okresie, 

c) usuwania przyczyn przewlekłego lub niewłaści .... 
we go załatwiania postulatów i wniosków ludności, 

d) udzielania przez wydział pomocy organizacyjno
technicznej oraz materiałowej komitetom blokowym i domo
wym oraz innym organizacjom społecznym do wykonywania 
przez nie prac w drodze czynów społecznych, 

6)· uproszczenia sposobu załatwiania skarg i wniosków 
obywateli oraz krytyki prasowej, 

7) zwalczania biurokratycznego stosunku do obywatela, 

8) upowszechniania wśród ludności dorobku i zamie
rzeń Rady Narodowej m. Łodzi ,z jednoczesnym ukazywa
niem wkładu obywateli w rozwój miasta, 

9) korzystania przez wydział z inicjatywy organizacji 
społecznych i współdziałania z nimi zwłaszcza przy włączaniu 
ludności do' realizacji zadań Rady Narodowej m. Łodzi 
i Dzielnicowych Rad Narodowych, 
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10) czynów społecznych dla realizacji określonych zadań 
gospodarczych, socjalnych i kulturalnych, 

11) spraw związanych z bieżącą działalnością komisji, 
a w szczególności: 

a) rodzaju i zakresu materiałów przedstawianych 
komisji przez wydział, 

b) zakresu' pomocy organizacyjno-technicznej 
w związku ze zwoływanymi z inicjatywy komisji otwartymi 
posiedzeniami komisji w terenie, spotkaniami komisji z okre
ślonymi środowiskami, załogami zakładów pracy oraz spot
kaniami w okręgach wyborczych, 

c) przeprowadzania przez wydział wspólnych kon
troli z komisją w terenie. 

Rozdział 3 

Opinie Komisji 

§ 4. 1. Wszyscy kierownicy wydziałów, w toku załatwia
nia ważniejszych spraw, zasięgają opinii komisji. 
W szczególności kierownicy wydziałów obowiązani są zasię
gać opinii komisji w sprawach dotyczących: 

1) problemowych projektów uchwał Rady Narodowej 
m. Łodzi określających kierunki rozwoju gospodarczego, 
społecznego i kulturalnego miasta, jak również wszystkie 
projekty uchwał Rady o charakterze doraźnym, 

2) projektów uchwał Prezydium Rady Narodowej 
m. Łodzi: 

a) wytyczających kierunki działalności gospodarczej, 
społecznej i kulturalnej w m. Łodzi. 

b) określających kierunki działalności wydziałów, 
zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji podlega
jących kontroli społecznej komisji, 

c) dotyczących zmian w organizacji wydziałów oraz 
przejmowania, przekazywania, tworzenia, łączenia i likwi
dacji zjednoczeń i przedsiębiorstw, 

d) dotyczących przeniesienia kredytów między czę
ściami, działami i rozdziałami budżetu Rady, . 

e) wydawanych w trybie art. 55, ust. 4, pkt. 4 ustawy 
o radach narodowych, a określające powszechnie obowiązu
jące zasady, ograniczenia, obowiązki i uprawnienia obywa
teli, organów, instytucji itp. 

f) dotyczących postulatów ludności o społecznym 
charakterze i szerszym zasięgu, wymagających uwzględnienia 
w planach gospodarczych, 

g) odnoszących się do poszczególnych spraw gospo
darczych i społecznych mających istotne znaczenie dla zas
pokojenia potrzeb ludności, 

3) projektów decyzji wydawanych w związku z reali
zacją uchwał Rady Narodowej, 

4) projektów decyzji wydawanych w~ poszczególnych 
sprawach gospodarczych i społecznych mających istotne zna
czenie dla ludności, 

5) konkretyzacji zadań planu gospodarczego i budżetu 
oraz ustalania wytycznych dotyczących realizacji zadań dłu
gofalowych w dziedzinach zarządzanych przez wydział, 

6) koordynacji inwestycji jednostek swego resortu. 

7) organizowania i finansowania czynów społecznych, 

8) innych, nie określonych w niniejszej uchwale, jeśli 
mają zasadnicze znaczenie dla szerszej grupy mieszkańców 
miasta, dzielnicy lu.b poszczególnych rejonów, w których 
zasięgnięcie opinii komisji uznane zostało za niezbędne po 
porozumieniu kierownika wydziału z przewodniczącym ko
misji. 

2. Poszczególni kierownicy wydziałów zasięgają ponadto 
opinii komisji, w sprawach: 

l) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: 

a) rozdziału kwot, na remonty budynków mieszkalnych 
na poszczególne dzielnice oraz ogólnej polityki w zakresie 
remontów tych budynków, 

b) realizacji planów remontów kapitalnych budynków 
mieszkalnych, 

c) realizacji planów budowy, remontów i konserwacji 
dróg, zieleni oraz oświetlenia miasta, . 

d) budowy i rozbudowy urządzeń komunalnych, 
e) sprzedaży budynków mieszkalnych z nowego budow

nictwa rad narodowych spółdzielniom mieszkaniowym. 

2) Wydział Przemysłu: 

a) określania podstawowych wskaźników i zadań w pro
jektach rocznych planów gospodarczych drobnej wytwór
czości, 

b) określania w wieloletnich programach rozwoju usług 
dla ludności kierunków działania i z?dań jednostek gospo
darczych obowiązanych do świadczenia usług, 

c) ustalania podstawowych założeń w programach kon
centracji i specjalizacji produkcji w jednostkach organiza-
cyjnych drobnej wytwórczości, , 

d) oceny wykonania zadań eksportowych drobnej wyt-
wórczości, . 

e) analizy wielkości i asortymentu produkcji przeznaczo
nej dla potrzeb rynku, 

f) oceny stanu bhp w zakładach produkcyjnych drobnej 
wytwórczości, 

g) ustalania wytycznych w dziedzinie wydawania zezwo
leń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i usług nieprze
mysłowych. 

3) Wydział Handlu: 

a) budowy obiektów handlowych (powszechne domy to
warowe, bary szybkiej obsługi, duże piekarnie itp.), 

b) kierunków rozwoju, działalności i koncesjonowania 
handlu prywatnego, 

4) Wydział Kultury: 

a) programowania masowych imprez kulturalno-oświato
wych i artystycznych, 

b) dotyczących otwierania nowych świetlic, bibliotek 
i punktów bibliotecznych, 

c) planów repertuarowych teatrÓw i instytucji mu
zycznych, 

d) kierunków prowadzonych prac w placówkach kultu
ralnych. 

5) Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: 

a) zwiększania lub zmniejszania miejsc w żłobkach, 

b) uruchamiania nowych placówek służby zdrowia, 
c) otwierania nowych gabinetów specjalistycznych. 

6) Wydział Finansowy: 

a) kierunków opracowania aktualnych planów kontroli 
i rewizji oraz wniosków wynikających z kontroli i rewizji 
przeprowadzanych w okresach minionych, 

b) związanych z oceną działalności organów kontroli, 
rewizji i inspekcji podległych Prezydium R.N. m. Łodzi, 

c) związanych z powolaniem i wyposażeniem nowych lUD 
istniejących przedsiębiorstw, jednostek typu administracyj
nego lub gospodarczego podporządkowanych Radzie Na
rodowej m. Łodzi. 

7. Wydział Spraw Lokalowych: 

a) rocznych i wieloletnic~ planów potrzeb w zakresie 
struktury mieszkań z nowego budownictwa, 

b) rocznych planów rozdziału izb (mieszkań) między wy
działy kwaterunkowe Prezydiów D.R.N. z uwzględnieniem 
puli mieszkań dla Prezydium R.N. m. Łodzi i niezbędnej 
ilości izb (mieszkań) na cele inwestycyjne. 

8) Wydział Budownictwa, rrbanistyki i Architektury: 

a) zagadnień inżynieryjno-budowlanych komunika-
cyjno-architektonicznych związanych z usprawnieniem 
komunikacji, 

b) projektów uchwaj o wyznaczeniu terenów pod budow
nictwo jednorodzinne oraz ogrodnictwo, 

c) rocznych planów prac urbanistycznych Pracowni Urba-
nistycznej, . 
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d) rocznych planów techniczno-ekonomicznych biur 
projektów podległych" wydziałowi, 

e) programów wieloletniego budownictwamieszkanio
wego, tzw. planów rejonizacji budownictwa oraz wyboru 
metod realizacji budownictwa ogólnego, 

f) rozwoju produkcji materiałów budowlanych, 
g) zagadnień budownictwa prototypowego. 

9) Wydział Rolnictwa: 

a) produkcji roślinnej, zwierzęcej, ochrony roślin, wete
rynarii i melioracji, 

b) działalności kółek rolniczych, obejmujących upow
szechnianie wiedzy rolniczej, wykorzystanie Funduszu Roz
woju Rolnictwa oraz działalność gospodarczą, . 

c) działalność Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłop
ska". 

10) Urząd Spraw Wewnętrznych: 

a) ustalania wytycznych dla kolegiów w zakresie polityki 
karno-administracyj nej, 

b) wprowadzenia po~tępowania przyspieszonego, 
c) wydawania wytycznych w sprawach stosowania postę·· 

powania mandatowego, \ 
d) powoływania członków kolegiów i przewodniczących 

składów orzekających, 

e) zmian w składzie Komisji do uchylania prawomocnych \ 
orzeczeń, . 

f) planu rozwoju jednostek straży pożarnych ochotni
czych, zakładowych., i obowiązkowych. 

11) Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: 

a) proje~tów planów gospodarczych rocznych, wielolet
nich i kierunkowych, łącznie z planami iwestycyjnymi loraz 
oceny okresowej ich realizacji, 

b) stosowanej polityki w zakresie zamierzeń i przedsię" 
wzięć gospodarczych jednostek gospodarki objętych planem 
centralnym, 

c) projektów bilansów pieniężnych dochodów i wydatków 
ludności, 

d) ważniejszych opracowań M.K.P.G., mających znaczenie 
dla rozwoju miasta po uprzednim porozumieniu się z prze
wodniczącym komisji. 

12) Łódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: 

a) planów szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, 
sportu i turystyki, 

b) masowych akcji w zakresie wychowania fizycznego, 
sportu, turystyki i wypoczynku ludności, 

c) rocznych planów finansowych Funduszu Turystyki 
i Wypoczynku. 

13) Wydział Komunikacji: 

a) wydaw~mych lokalnych przepisów o bezpieczeństwie 
ruchu drogowego, 

b) opiniowania układu oznakowania ulic miasta, 
c) projektów przebudowy ulic i skrzyżowal1., 
d) organizacji ruchu drogowego komunikacji masowej, 
e) poczynań zmierzających do zmniejszenia ilości wypad

ków . drogowych, 
f) ważniejszych obiektów inwestycyjnych zaplecza tech

nicznego motoryzacji, 
g) potrzeb przewozowych miasta, 
h) ogólnej polityki rozwojowej wszystkich jednostek 

transportowych, 
i) rozdziału zadań i środków dla jednostek zapleczFl 

eksploatacji transportu, 
j) zagadnień szkoleniowych pracowników eksploatacji 

zaplecza technicznego motoryzacji. 

14) Komisja Cen: 

a) określenia listy artykułów przemysłowych rynkowych 
na które uprawnienia do ustalania cen przekazywane będą 
przedsiębiorstwom przemysłowym i handlowym, 

b) wykazu usług (specjalności usługowych), których ceny 
ustalane będą przez Komisję Cen. 

15) Wydział Zatrudnienia: 

a) realizacji polityki zatrudnienia na terenie m. Łodzi, 
b) projektów wykorzystania funduszu inter~encyjnego 

16) Kuratorium Okręgu Szkolnego: 

a) rejonizacji szkół, 
b) ustalania profilu szkół zawodowych, 
.c) organizacji form opieki otwartej, 
d) organizacji wczasów dla dzieci i młodzieży, 
e) organizacji młodzieżowych domów kultury, 
f) profilów domów dziecka, 
g). organizacji przedszkoli społecznych. 

17) Wydział Gospodarki Wodnej: 

a) problemowych kierunków w zakresie gospodarki wod
nej, 

b) ochrony wód przed zanieczyszczeniem. 

'18) Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej: 

a) ustalania wielkości zadań gospodarczych przedsię
biorstw w planach rocznych, wieloletnich i perspekty
wicznych, 

b) ustalania cen za usługi zatwierdzanych przez Prezy
dium R.N: m. Łodzi. 

c) ustalania i likwidowania punktów usługowych oraz 
wyznaczania rodzaju usług. 

19) Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budownictwa Kamunal
nego: 
a) rozwoju i działalności podległych przedsiębiorstw, 

b) dotyczących rozdziału robót, 
c) przygotowania i przebiegu robót w zakresie termino

wości i jakości, 
d) wielkości akumulacji i związanych z tym wpłat zysku 

do budżetu, 
e) związanych z wprowadzeniem nowych asortymentów 

masowej produkcji. 

20) Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwoweg'o Przemysłu 
Terenowego: 

a) perspektywicznych planów rozwoju przemysłu tere-
nowego, 

b) prowadzenia polityki zatrudnienia, 
c) prowadzenia produkcji planowo-deficytowej, 
d) dotyczących inwestycji obiektów przemysłowych, 
e) rozwoju usług dla ludności ze strony pOdporządkowa

nych przedsiębiorstw. 

21)Łódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych 
Artykułami Przemysłowymi oraz Łódzkie Zjednoczenie 
Przedsiębiorstw Handlowych Artykułami Spożywczymi 
i Przemysłu Gastronomicznego: 

a) projektów planów rocznych i wieloletnich działalności 
gospodarczej, 

b) realizacji planów gospodarczych rocznych i wielolet
nich w zakresie obrotu towarowego, usług transporto~ych 
i remontowo-budowlanych, kosztów akumulacji i zysku, 
rozliczeń z budżetem oraz niedoborów i windykacji należ
ności, 

e) inwestycji, remontów kapitalnych i modernizacji, 
d) współpracy z hurtem, spółdzielczością i producentem 

w zakresie zaopatrzenia mieszkańców. 

22) Wydział Organizacyjno-Prawny: 

odnośnie projektów uchwał Rady Narodowej m. Łodzi 
dotyczących: 

a) powoływania okręgowych komisji wyborczych dla 
przeprowadzenia wyborów do Sejmu P.R.L., 

b) ustalenia liczby członków Dzielnicowych Rad Naro-
dowych, . 
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c) powoływania dzielnicowych komisji wyborczych dla 
przeprowadzenia wyborów do Dzielnicowych Rad Narodo
wych, 

d) wytycznych dla działalności Dzielnicowych Rad Naro-
dowych, . 

e) zasad powoływania komisji Dzielnicowych Rad Naro
dowych i organizacji ich pracy, 

f) uchylania uchwał Dzielniowych Rad Narodowych, 
g) trybu przeprowadzania wyborów oraz zasad organiza

cji i działalności komitetów blokowych i domowych, 
h) zmian granic miasta i podziału miasta na dzielnice, 
i) metod, organizacji i usprawnień pracy w terenowych 

organach administracji państwowei. -
/ 

Rozdział 4 

Opinie wiążące Komisji 

§ 5. Opinie wiążące komisji dotyczą spraw określonych w § 
6, w których kierownicy wydziałów w ramach przysługują
cych im uprawnień podejmują decyzje we własnym zakresie. 

§ 6. 1. Kierownicy wszystkich wydziałów obowiązani są 
zasi~gać opinii komisji, które stanowią opinie wiążące, 
w następujących sprawach: 

1) projektów decyzji należących do właściwości kierow
ników wydziałów z zakrcs1,l realizacji terenowego planu 
inwestycyjnego, 

2) powoływania kolektywów opiniodawczych i dorad
'czych wydziału, 

3) ustalania rozdzielników sprzętu towarów i materia
łów deficytowych z przydziału centralnego. 

2. Poszczególni kierownicy wydziałów zasięgają ponadto 
opinii wiążącej komisji w sprawach: 

1) Wydział Gospodar~i Komunalnej i Mieszkaniowej: 

a) budowy i rozbudowy urządzel'l komunalnych, 
b) rClzwoju i organizacji świadczenia usług lokatorskich. 

2) Wydział Przemysłu: 

a) określania w programach rozvvoju usług kierunków 
działania, 

b) specjalizacji zakładów i placówek świadczących usługi 
dla ludno.ści oraz godzin ich otwarcia, 

c) ustalania :zadań i metod działania w sprawIe polep
szenia stanu b.h.p. w zakładach wytwórczych drobnej wy t
\Iwórczości, 

d) ustalania limitów surowcowych dla poszczególnych 
pionów gospodarczych. 

3) Wydział Handlu: 

a) przebranżowienia placówek handlowych, 
b) sieci punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

zakładów gastronomicznych, 
c) godzin pracy placówek handlowych w odniesieni~ do 

zasadniczych zmian czasu pracy tych placówek. , 

4) Wydział Zdrowia i· Opieki Społecznej: 

a) zasadniczych zmian w godzinach pracy placówek służ
by zdrowia, 

b) rejonizacji lecznictwa otwartego i zamkniętego. 

5) Wydział Spraw Lokalowych: 

odnośnie projektów wytycznych dotyczących koordynacji 
zasad polityki' lokalowej w mieście. 

6) Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: 

odnośnie odraczania terminów rozbiórek obiektów samowol
niewzniesionych na terenach wyłączonych sp.od zabudowy. 

7) Urząd Spraw Wewnętrznych: 

odnośnie niezwłocznego zajęcia nieruchomości dla reali
zacji narodowego pla~lU gospodarczego. 

8) Łódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: 

odnośnie kierunków rozwoju wychowania fizycznego, sporty 
i turystyki. . 

9) Wydział Gospodarki Wodnej: 

odnośnie powoływania przemysłowych spółek wodnych. 

10) Łódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw 
Artykułami Przemysłowymi oraz Łódzkie 
Przedsiębiorstw Handlowych Artykułami 
i Przemysłu Gastronomicznego: 

odnośnie rozwoju sieci handlowej. 

Handlowych 
Zjednoczenie 
Spożywczymi 

11) Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej: 

a) ustalania i zmian przebiegu tras linii tramwajowych 
i autobusowych oraz rozkładów jazdy,-

b) budOWY i rozbudowy urządzeń komunalnych, specja
lizacji zakładów i placówek świadczących usługi dla ludności 
oraz godzin ich otwarcia. 

Rozdział 5 

Tryb załatwiania wiążących zaleceń, opinii i wiążących 

opinii Komisji 

§ 7. Kierownik wydziału uzgadnia bezpośrednio z prze
wodniczącym komisji termin, w którym komisja udzieli 
opinii w sprawie. Termin ten nie powinien być krótszy niż 
14 dni, licząc od driia jej przedstawienia, chyba że okolicz
ności sprawy uzasadniają konieczność wcześniejszego uzys
kania opinii komisji. Propozycje terminu wcześniejszego 
aniżeli dni 14, kierownik wydziału obowiązany jest uprzednio 
uzgodnić z Sekretarzem Prezydium R.N. 

§ 8. Kierownik wydziału obowiązany jest najpóźniej 
w ciągu miesiąca powiadomić Komisję o podjętych czyn
nościach w związku z udzieloną przez Komisję opinią, przy 
czym nieuwzględnienie opinii ~ależy uzasadnić. 

§ 9. 1. Kierownik wydziału, który otrzymał od komisji 
wiążące zalecenie lub wiążącą opinię, obowiązany jest naj
później w ciągu miesiąca powiadomić Komisję o podjętych 
w związku z tym czynnościach. 

2. Jeżeli kierownik wydziału ma zastrzeżenie co do 
słuszności otrzymanego wiążącego zalecenia lub wiążącej 
opinii albo co do możliwości zastosowania się do nich, obo
wiązany jest niezwłocznie powiadomić komisję i Prezydium 
Rady Narodowej IIl. Łodzi. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 kierownik 
wydziału skierowuje zawiadomienie do Prezydium Rady 
Narodowej m. Łodzi na ręce nadzorującego daną dziedzinę 
działalności członka Prezydium RN., który zgłasza sprawę 
realizacji wiążącego zalecenia lub wiążąc~j opinii do projektu 
porządku dziennego najbliższego posiedzenia Prezydium RN. 

4. Zastrzeż.enia co do wiążącego zale€enia lub wiążą
cej opinii komisji referuje na posiedzeniu Prezydium RN. 
kierownik wydziału. Zastrzeżenia kierownika wydziału roz
patrywane są przez Prezydium RN. przy udziale zaproszo
nego na posiedzenie przedstawiciela Komisji. 

5. 1) W wyniku rozpatrzenia zastrzeżenia kierownika 
wydziału, Prezydium RN.: 

a) zobowiązuje kierownika wydziału do zastoso
wania się do wiążącego zalecenia lub wiążącej opinii i powia
damiania o tym komisję, bądź 

b) powiadamiania komisję o motywach, z powo
du których uznaje zastrzeżenia za uzasadnione. 

2) Powiadomienie Komisji Q wynikach rozpatrze
nia zastrzeżenia kierownika wydziału następuje najpóź
niej w ciągu miesiąca od otrzymania zastrzeżenia. 
Wydział Organizacyjno-Prawny przekazuje w tym celu ko-' 
misji wyciąg z protokółu posiedzenia Prezydium RN. 

6. W przypadku odwołania się Komisji' do Rady Na
rodowej m. Łodzi, wyznaczony przez Prezydium R.N. czło
nek Prezydium przedstawia na sesji Rady motywy, z powodu 
których zastrzeżenia kierownika wydziału uznane zostały za 
uzasadnione. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 10. Obowiązek zasięgania opinii komisji nie rozciąga 
się na sprawy, 'które z mocy prz.episu szczególnego pOdlegają 
zaopiniowaniu przez inny czynnik społeczny, jeżeli w skład 
tego czynnika wchodzi przedstawiciel Komisji. 
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~ 11. Wiążące zalece~ia. i opinie komisji nie mogą doty
czyc sposob~ r?zstrzygmęcla konkretnych spraw pOdlegają
cych z~łatwIe!,ll~ na zc:sadach określonych W kodeksie postę
powama admmIstracYJnego oraz w przepisach o postępowa-

, niach szczególnych (art. 194 kpa). 
. § 12., .Niezależ~ie od spraw określonych niniejszą uchwałą, 

kIerowmcy wydzIałów obowiązani są' zasięgać opinii komisji 
w sprawach przewidzianych przepisami szczególnymi. 

. § 13. Udzielanie wiążących zaleceń i opinii przez komisje 
me ogranicza indywidualnej odpowiedzialności kierowników 
wydziałów za podejmowane przez nich decyzje. 

§ 14. Ilekroć w niniejszej uchwale mówi się o wydziałach 
dotyczy to również innych równorzędnych jednostek (komi~ 
tetów, komisji) oraz zjednoczeń podporządkowanych Prezy
dium R.N. m. Łodzi. 

§ 15. 1. Zobowiązuje się kierowników wydziałów do: 
1) ścisłego przestrzegania postanowień niniejszej 

uchwały, 

2) zapewnienia należytej pomocy komisjom w zakresie 
wydawania zaleceń i opinii, 

3) zapewnienia należytego zapoznania się wszystkich 
pracowników z nowymi uprawnieniami komisji i wynikają
cym stąd obowiązkiem wydziałów. 

2. Zobowiązuje się kierownika Wydziału Organizacyjno
Prawnego do zapewnienia systematycznej kontroli, przy 
współudziale Komisji: 

a) wykonywania przez kierowników wydziałów obowią
zku zwracania się do komisji o opinię (Rozdział 3 i 4 uch
wały), 

b) uwzględniania przez kierownIków wydziałów udzie
lanych im przez komisje wiążących zaleceń i wiążący:ch 
opinii, 

§ 16. Wykonanie uchwały porucza się kierownikom wy
działów i równorzędnvm jednostkom oraz dvrektorom zjed
noczeń podporządkowanych Prezydium R.N. m. Łodzi. 

Sekretarz Prezydium 

mgr Adam Torzewski 

Przewodniczący Prezydiun:t 

wIz Edward Wróblewski 

zastępca Przewodni'czącego 

Poz. 51 

UCHWAŁA Nr 20/171/64 
Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 2 czerwca 1964 roku 

w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową m. Łodzi 

Na podstawie art. 55, ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 29, poz. 172 z 1963 
roku) oraz § 4 uchwały Nr 24/59 Rady Narodowej m. Łodzi 
z dnja 16 listopada 1959 roku w sprawie ustanowienia Odz
naki Honorowej m. Łodzi (Dz. Urzędowy Rady Narodowej 
m. Łodzi Nr 10, pOz. 47 z 1959 roku i Nr 2 poz. 11 z 1960 roku 
oraz Nr 4 poz. 34 z 1963 roku) w uznaniu szczególnych zasług 
dla rozwoju miaśta 'wyróżnieni zostają Odznaką Honorową 
m. Łodzi: 
1. inż. Leonard Grocholski - starszy inspektor B.H.P, 

w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu 
Terenowego m: Łodzi" 

2. Jadwiga Karolczak - kierownik punktu usługowego 
w Łódzkich Zakładach Włókienniczo-Odzieżowych Prze
mysłu"Terenowego im. W.' Pstrowskiego, 

3. mgr Teofil Turski - kierownik Działu Organizacji 
w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu 
Terenowego m. Łodzi, 

4.. Bronisław 'Wróblewski - kierownik Zakładu Nr 3 
w Łódzkich Zakładach Budowy Maszyn Przemysłu Tere-
nowego, 

5. Franciszek Zawadzki - brygadzista w Łódzkich Zakła
dach Chemicznych Przęmysłu Terenowego, 

Sekretarz 'Prezydilun 
, , 

mgr Adam Torzew&ki 

Przewodniczący Prezydium 

~/z mgr inż. Jerzy Lorenc 

Zastępca Przewodniczącego 

Poz. 52 

UCHWAŁA Nr 24/219/64 
Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 7 lipca 1964 roku 

w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową m. Łodzi 

Na podstawie art. 55, ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 29, poz. 172 z 1963 
roku~ oraz .§4 uchwały Nr 24/59 Rady Narodowej m. Łodzi' 
z dma 16 lIstopada 1959 roku w sprawie ustanowienia Odz
naki Ho.norowe,j m. Łodzi (Dz. Urzędowy Rady Narodowej 
m. ŁodZI Nr 10, poz. 47 z 1959 roku i Nr 2, poz. 11 z 1960 roku 
oraz Nr 4, poz. 24 z 1963 roku) w uznaniu zasług dla rozwoju 
miasta wyróżnieni zostają Odznaką Honorową m. Łodzi:.: 

1. Stefan Andrzejczak - radny Dzielnicowej Rady Naro
dowej Łódź-Widzew, 

2. Arkadiusz Antoniak - działacz spółdzielczy, 

3. Mieczysław Antczak - dyrektor Łódzkiego Zjednocze-
nia Przedsiębiorstw Handlowych, 

4. Stefan Balczarek - sędzia, 

5. Aleksander Baran - działacz społeczny, 

6. Walerian Baranowski - woźny, 
7. Franciszek Bartosiński - palacz, 
8. Marcin Basa - naczelnik Centralnego Więzienia, 
9. Ludgard Bauman - prezes Klubu Sportowego~ 

"Anilana", 
10. Wacław Bednarek - działacz Związków Zawodowych,. 
11. Kazimierz Białek - księgowy Łódzkiego Zjednoczenia 

Przedsiębiorstw Handlowych, 
12. To~asz "Biliński - zastępca dyrektora zakładów 

"AnIlana, 
13. Henryk, Binkowski - pracownik Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji, 
14. Konstanty Bohdanowicz - radny Dzielnicowej Rady 

Narodowej Łódź-Polesie, ' 
15. Jan Błaszczyk - działacz terenowy, ' 
16. janusz Bolewski - działacz spółdzielczy, 

17. Edward Buczyło - radny Dzielnicowej Rady Narodo
wej > Łódź-Bałuty, 

18. Danuta Baduszkowa - reżyser Państwowej Operetki 
w Łodzi, 

19. Eugeniusz Budlewski - członek Kom~sji Rady Narodo
wej m. Łodzi, 

20. Halina Billing-Wohl - aktorka, prof. P.W.S.T. i F. 
im. L. Schillera, 

21. Stanisław Cedzyński - dyrektor Zakładów Tkanin 
Technicznych, 

22. Franciszek Chajduk - działacz społeczny, 
23. Zenon ,Chewiński "\ dyrektor Zakładów Przemysłu 

Bawełnianego im. Armii Ludowej, 
24. Leon Cieplucha - radny Dzielnicowej Rady Narodowej 

Łódź-Widzew, 
25. Antoni Dąbrowa -dyrektor Południowo-Łódzkich 

Zakładów Przemysłu Jedwabniczego, > 

26. Bronisław Doner - radny Dzielnicowej Rady Narodo
wej Łódź-Śródmieście, 

27. Władysław Dordański - pracownik Prezydium Dziel
nicowej Rady Narodowej Łódź-Śródmieście, 

28. Michał Druri - działacz ZBOWiD, 
29. Boles.Iaw Dudziński 
30. Alojzy Dworniczak 

wego' PZPR Polesie, 

literat, 
sekretarz Komitetu Dzielnico-

31. Franciszek Dzięcioł robotnik Zakładów Przemysłu 
Bawełnianego im. Armii Ludowej, 

32. Stefan Ekler -:--;- działacz Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, 

33. Michał Eliasberg - lekarz, 
34. Stanisław Fałek ---'- działacz społeczny, 
35. Władysław Felicjaniak - działacz spółdzielczy, 
36. Edward Filipiak - działacz społeczny, 
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37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

43. 
44. 
45. 
46. 

47. 
48, 
49. 

;50. 
51. 

52. 
53. 
.54. 
55. 
56. 

57. 
58. 

59. 
60. 
f31. 
f32. 

f33. 
64. 

f35. 
66. 

'67. 

68. 
69. 

'70. 

'71. 
'72. 
'73. 
'74. 

'75. 

'76. 

'77. 
'78. 
'79. 

80. 

81. 
82. 
83. 

84. 

Wacław Fortuna --;- 'Oficer Wojska Polskiego, 
Alicja Frasunek- ra.dna Rady Narodowej m. Łodzi, 
Wacław Frankcwski - działacz partyjny, 
Jan Gabara - robotnik, 
Ryszard Gajak - oficer Wojska Polskiego, 
Alicja Giełzak - członek Komisji Rady Ńarodowej 
m. Łodzi, ' 
Jan Głogowski - kolejarz, 
Jan Gorzuch - pracownik Komitetu Łódzkiego PZPR, 
Jan Gostkowski- działacz spółdzielczy, 

Czesław Grzybowski - pracownik Prezydium Rady 
Narodowej m. Łodzi, 
Zbigniew Gawroński - dyr. Ł.P.R.B., 
Tadeusz Hejwowski - działacz społeczny, 

Tadeusz Glonek - kierownik budowy Ł.P.R.B., 
Barbara Habuzowa - nauczycielka, 
Ryszard Herbe prezes Zarządu Okręgowego 

Związku Motorowego, 
Marian Rorla - robot~ik, 

Bolesław Hoflinger - nauczyciel, 
Lucjan Ignaczak - drukarz, 
Urszula Iskrzyńska - działacz społeczny, 

Marta Janicowa - reżyser i dyr. Państwowego Teatru 
Lalek "Pinokio" , 
Feiiks Jańczyk - działacz społeczny, 
Franciszek Jaskulski - dyrektor Zakładów Wytwór
czych Kopii Filmowych, 
Józefa Janus -pracownik P.K.P., 
Witold Janowski - profesor Uniwersytetu Łódzkiego, 
Kazimiera Jagoszewska - nauczycielka, 
Maksymilian Jutta - pracownik Prezydium Rady Na-
rodowej m. Łodzi, • 
Jan Kamiński - oficer K.B.W., 
Zofia Karasek - radna Dzielnicowej Rady Narodowej 
Łód:!-Śródmieście, 

Jerzy Karlikowski - prezes Zarządu P.S.S., 
Władysław Kałużny - pracownik Zjednoczenia Prze
mysłu Odzieżowego, 

Anna Kałucka - d~iałaczka Z.H.P., 
Stanisława Kędzierska - działaczka Z.H.P., 
Stanisław Kluska - pracownik Hoteli Miejskich 

w Łodzi, 
Bohdan Kłopotowski - pracownik Prezydium Dziel
nicowej Rady Narodowej Łódź-Górna, 
Andrzej Kotynia - dyrektor M.Z.B.M. Łódź-Górna, 
Stanisław Kopa:.:'lia - działacz Ligi Obrony Kraju, 
Jan Kowalczyk - kolejarz, 
Daniela Koper - instrukt~r Komitet'l\ Dzielnicowego 
PZPR Polesie, 
Mieczysław Kosiński - radny Rady ,Narodowej 
m. Łodzi, 
Magdalena Koczaska - pracownik Komitetu Łódz
kiego PZPR, 
Balesław Konorski - profesor Politechniki Łódzkiej, 

Maciej Kononowicz - literat, 
Zofia Kotnowska - pracownik Lódzkiego Przedsię
biorstwa OgrOdniczego, 
Weronika Krajewska - radna Dzielnicowej Rady 
Narodowej Łódź-Śródmieście, 
Halina Kriger - pracownik Pracowni Urbanistycznej, 
Stanisław Krakowiak - działacz społeczny, 

Stefan Krupa _. funcjonariusz Milicji Obywatelskiej, 

Feliks Kułakowski - działacz społeczny, 

85.' Czesław Kucharski - działacz społeczny, 

86. Marian Kaczkowski - sekretarz K.D. PZPR Łódź-

Bałuty, .. 
87. Czesław Lewandowski - pracownik Miejskiego ,Przed

siębiorstwa Komunikacyjnego, 

88. Ireneusz Lefik - pracownik Zjednoczenia Budow
nictwa, 

89. Helena Lewandowska - działacz społeczny, 

90. Halina Lech - instruktor Związku Harcerstwa Pols-
kiego, 

91. Stanisław Lewandowski - kolejarz, 
92. Zbigniew Lis - działacz Ligi Obrony Kraju, 
93. Eugeniusz Lu,ciejewski - majster Warsztatów Samo

chodowych, 
94. Jerzy Lutowiecki - profesor' Akademii Medycznej 

w Łodzi, 
95. Feliks Litewka - działacz katolicki, 
96. Tadeusz Łabaziewicz - działacz spółdzielczy, 

97. Halina Łoś - pracownik Prezydium Dzielnicowej Rady 
N ap-odowej Łódź-Polesie, 

98. Halina Łomnicka - pielęgniarka, 

99. Witold Łuczak- prokurator, 
100. Stanisław Łysko - strażak, 

101. Feliks Michalak - mistrz budowy Ł.P.R.B., 
102. Wiesława Matczak - działaczka Z.H.P., 
103. Edmund Malinowski - dyrektor Zakładów Włókien 

Sztucznych "Anilana", 
104. Jan Maculewicz - z-ca kier. Wydziału Zdrowia i Opie

ki Społecznej, 
105. Wenancjusz Majewicz - działacz społeczny, 

106. Bronisław Markiewicz - pracownik Pracowni Urbanis-
tycznej, 

107. Konrad Majer - ślusarz M.P.K., 
108. Bolesław Makiewicz - rencista, 
109~ Stefan Matusiak - pracownik Komitetu Łódzkiego 

PZPR, 
110. Ignacy Małolepszy - pracownik Prezydium R.N. 

m. Łodzi, 
111. Marian Majewski - kominiarz, 
112. Jan Mączewski ,- radny Dzielnicowej Rady Narodowej 

Łódź-Śródmieście, 

113. Zdzisław Meckier - dyrektor Oddziału P.S.S. Bałuty, 
114. Janusz Medwadowski - pracownik Biura Projektów 

"Miastoprojekt", 
115. Jan Mikołajczyk - działacz społeczny, 

116. Zbigniew Mieczągłowski - radny Dzielnicowej Rady 
Narodowej Łódz-Widzew, 

117. Bolesław Miszczak - działacz społeczny, 

118. Henryk Misiak - majster P.K.S., 
119. Zdzisław Misiak - prezes Okręgowego Związku Spół

dzielni Inwalidów, 
120. Zygmunt Olczak - Sekretarz Wojewódzkiego Komite-

tu SD, -
121. Władysław Osowicz"":'" brygadzista, 
122 Jan Pawlak - drukarz, 
123. Piotr Pawlak - brakarz, 
124, Zofia Pazderska - działacz spółdzielczy, 

125. Antoni Pasiewicz - członek Komisji Dzielnicowej Rady 
Narodowej Łódź-Polesie, 

126. Leonard Pffejfer - członek Stowarzyszenia Śpiewa
czego "ECHO", 

1.27. Jan Pakuła - kierownik Wydziału Oświaty i Kultury 
K.Ł. PZPR, 

128. Jan Pieczonko - przewodniczący Dzielnicowego Komi-
tetu Frontu Jedności Narodu Bałuty, 

129. Józef Pieczewski - instruktor Aeroklubu Łódzkiego, 

130. Stanisław Podgórski - zastępca Przewodniczącego NIK, 
131. Stanisław Preliński - działacz spółdzielczy, 

l31a. Longin Pytlasiński - przewodniczący Terenowego 
Komitetu Frontu Jedności Narodu, 

132. Jan Polak - działacz katolicki, 
133. Danuta Radziszewska -- radna Dzielnicowej Rady 

Narodowej Łódź-Śródmieście, 
134. Bronisław Rałowski - dyrektor Zjednoczenia" Prze

mysłu Jedwabniczego, 
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135. Robert Rembieliński - profesor Akademii Medycznej 
w Łodzi, 

'136. Zdzisław Rosiński - przewodniczący Terenowego Ko
mitetu Frontu Jedności Narodu, 

137. Stanisława Roga - opiekun społeczny, 
138. Stanlsław Rybak - radny Dzielnicowej Rady Narodo .. 

wej Łódź-Polesie, 
139. Jerzy Rybak - radny Dzielnicowej Rady Narodowej 

Łódź-Widzew, 
140. Zygmunt Skwira - pracownik Prezydium Rady Naro

dowej m. Łodzi, 
141. Henryk Skonieczko - dyrektor Przedsiębiorstwa Tran-

sportowego, 
142. Marian Śliwiński - dyrektor Szpitala Klinicznego, 
143. :gelena Solarek - robotnica, 
144. Daniela Soszyńska - lekarz, 
145. Ireneusz Sospowski - działacz sportowy, 
146. Dionizy Sosnowski - inżynier, inspektor nadzoru, 
147. Stefan Spryszyński - zastępca dyrektora Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania, 
148. Anna Śpiewak - działaczka Ligi Kobiet, 
149. Stanisław Strzelecki - woźny, 

150. Jacek Surmacki - przewodniczący Prezydium DRN 
Łódź-Śródmieście, 

151. Włodzimierz Szuflet - pracownik Komitetu Łódz-
kiego PZPR, 

152. Natalia Szydłowska - reżyser, 

153. Tadeusz Szlęg.. - radny Rady Narodowej m. Łodzi, 
154. Jan Szmelter - profesor Politechniki Łódzkiej, 
155. Józef Szczypiński - przewodniczący Terenowego 

Komitetu Frontu Jedności Narodu, 
156. Jerzy Szantyr - radny Dzielnicowej Rady Narodowej 

Łódź-Polesie, 
157. Czesław Sz'lTlc - działacz społeczny, 

158 Tadeusz Świeboda - przewodniczący' Żarządu Okręgu 
Związków Zawodowych Pracowników Państwowych 
i Społecznych, 

159. ppłk Marek Sylwester - oficer Wojska Polskiego, 
160. Zygmunt TaczaIski - kierownik nodzoru budowlanego 

"Anilany", 
161. Jerzy Toeplitz - rektor Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej i Filmowej, 
162. Mieczysław Tomczyk - rencista, 
163. Zbigniew Tomalak - radny Rady Narodowej m. Łodzi, 
164. Jerzy Tredjakowski - radny Dzielnicowej Rady Naro

dowej Łódź-Śródmieście, 
165. Edmund Tullw - redaktor Głosu Robotniczego, 
166. Jan Ubysz - radny Dzielnicowej Rady Narodowej 

Łódź-Bałuty, 

167. Marian Wasilewski - działacz Stowarzyszenia Geo-
detów, . 

168. Władysław Wagner - działacz społeczny, 

169. Jan Wasilewski - introligator, 
170. Bronisława Wawrzynkowska - nauczycielka, 
171. Roman Wajdowicz - profesor Wyższej Szkoły Teatral-

nej i Filmowej, 
172. Stanisław Wardziński - piekarz, 
173. Roman Wlazło - kierowca P.K.S., 
174. Stanisław Włodarski - strażak, 

175., Zofia Włodarczyk - pracownik Komitetu Łódzkiego 
PZPR, 

176. Lucjan Wiciński - działacz sportowy, 
177. Kazimierz Wiewiórka - działacz społeczny, 

178. J6zef Wilk - członek Komisji Rady Narodowej 
m. f .... odzi, 

179. J'?rzy \Valc1en - reżyser, dyr. i kier. artystyczny Tea-
tru 7.15, 

180. Janina vViśniew:;ka - prac. PRN m. ł-,odzi, 

!81. Zygmunt Witczak - dyrektor Elektromontażu; 
182. Włc:.dysława Weber -- pracovmik M.Z.B.M. Śródmieście, 

183. Janina Wojnarowicz - pracownik Prezydium Dziel
nicowej Rady Narodowej Łódź:-Śródmieście, 

184. Teodor Woźnicki - zastępca dyrektora Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego, 

185. Marian Wrężel - dyrektor Zjednoczenia Przemysłu 
Bawełnianego, 

186. Zbigniew Wysznacki - pracownik Pracowni Urba
nistycznej, 

187. Roman Zalasik - działacz społeczny, 
188. Edmund Zator ski - radny Dzielnicowej Rady Naro

dowej Łódź-Śródmieście, 
189. Edmund Zasada - radny Rady Narodowej m. Łodzi, 
190. Regina Zawadzka - działaczka Ligi Kobiet. 

Sekretarz Prezydium 

mgr Adam Torzewski 

Przewodniczący Prezydium 

mgr Edward Kaźmierczak 

Poz. 53 

UCIIW AŁA Nr 24/220/64 
Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 7 lipca 1964 roku 

w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową m. Łodzi 

Na podstawie art. 55, ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 29, poz. 172 z 1963 
roku oraz § 4, uchwały Nr 24/59 Rady Narodowej m. Łodzi 
z dnia 16 listopada 1959 roku w sprawie ustanowienia Odz
naki Honorowej m. Łodzi (Dz. Urzędowy Rady Narodowej 
m. Łodzi Nr 10, poz. 47 z 1959 roku i Nr 2, poz. 11 z 1960 roku 
oraz Nr 4, poz. 34 z 1963 roku) w uznaniu szczególnych zasług 
dla rozwoju miasta wyróżniony został Odznaką Honorową' 
m. Łodzi: 

I 

1. Kapitonow - I Sekretarz Przemysłowego Okręgowego 
Komitetu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 
w Iwanowie. 

Sekretarz Prezydium 

mgr Adam Torzewski 

Przewodniczący Prezydium 
mgr Edward Kaźmierczak 

Poz. 54 

UCHWAŁA Nr 27/260/64 
Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 28 lipca 1964 roku 

w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową m. Łodzi 

Na podstawie art 55, ust 2 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 29, poz. 172 z 1963 
roku) oraz § 4, uchwały Nr 24/59 Rady Narodowej m. Łodzi 
z dnia 16 listopada 1959 roku w sprawie ustanowienia Odz
naki Honorowej m. Łodzi (Dz. Urzędowy Rady Narodowej 
m. Łodzi Nr 10, poz. 47 z 1959 roku i Nr 2, poz. 11 z 1960 roku 
oraz Nr 4, poz. 34 z 1963 roku) w uznaniu szczególnych zasług 
dla rozwoju miasta wyróżniony został Odznaką Honorową 
m. Łodzi: 

inż. Tadeusz Kuchar - dyrektor Departamentu Inwestycji 
Głównego Komitetu Kultury Fizycznej. 

Sekretarz Prezydium 

mgr Adam Torzewski 

Przewodniczący Prezydium 

w/z Edward l\7róblewski 

Zastępca Przewodniczącego 

Poz. 55 

UCH'" ALA Nr 16/IV/64 
Dzielnic1lwejRady Narodawe,i Łódź-Górna 

z dnia 26 czerwca 19C± roku 

w sprawie przemianowania ul. Kaplicznej 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 r. o radach narodowych (Dz. U., z 1963 r. Nr 29 poz. 172) 
oraz zgodnie z § 1 pkt. 17 uchwały Nr 27/53 Rady Narodo\vej 
m. Łodzi z dnia 30 maja 1953 r. w sprawie ustalenia ~akresu 
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działania, ilości członków oraz liczby i rodzaju stałych ko
misji Dzielnicowych Rad Narodowych w m. Łodzi (Dz. Urz. 
Rady Narodowej m. Łodzi Nr 6 poz. 33) - Dzielnicowa Rada 
Narodowa Łódź-Górna postanawia: 

1. Przemianować ul. Kapliczną biegnącą od ul. Rzgowskiej 
do projektowanego ronda przy zbiegu ul. mjr J. Gagarina 
i Karpackiej położoną na planie m. Łodzi z 1963 r. w kwad
racie 7 g, 7 f i 8 f i nadać nazwę 

"ul. mjr Jurija Gagarina" 
2. Zwrócić się do Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

o opublikowanie niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędo
wym Rady Narodowej m. Łodzi. 

Prewodniczący Prezydium 

Edward Jagodziński 

Poz. 56 

Przewodniczący Obrad 

Jan Baranowski 

UCHW AŁA Nr 9/64 
Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Bałuty 

z dnia 10 lipca 1964 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25. I. 1958 r. 
o radach narodowych tekst jednolity (Dz. U. Nr 29, poz. 172 
z 1963 r.) oraz § 1, pkt. 17 uchwały Nr 27/53 Rady Narodowej 

m. Łodzi z dnia 3 maja 1953 r. w sprawie ustalenia zakresu 
działania, ilości członków oraz liczby i rodzaju stałych Komisji 
Dzielnicowych Rad Narodowych w m. Łodzi (Dz. Urz. Rady 
Narodowej m. Łodzi Nr 6, poz. 33) Dzielnicowa Rada Naro
dowa Łódź-Bałuty postanawia: 

I. Nadać nazwę następującym nowowytyczonym ulicom 
na Osiedlu Wielkopolska: 

1. Ulicy oznaczonej na planie sytuacyjnym Nr 2 - nazwę 
"ulica Uniejowska". • 

2. Ulicy oznaczonej na planie sytuacyjnym Nr 3 - sta
nowiącej przedłużenie ulicy Woronicza nazwę: "ulica 
Woronicza". 

3. Ulicy oznaczonej na planie sytuacyjnym Nr 4 - nazwę: 
"ulica Turoszowska". 

4. Ulicy oznaczonej na planie sytuacyjnym Nr 5 - nazwę: 
"ulica Poddębicka". 

5. Ulicy oznaczonej na planie sytuacyjnym Nr 6 - nazwę: 
"ulica Gorzowska". 

II. Zwrócić się do Prezydium Rady Narodowej· m. Łodzi 
o opublikowanie niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędo
wym Rady Narodowej m. Łodzi. 

Przewodniczący Prezydium 

Zygmunt Sikorski 

Przewodniczący Sesji 

Jan Ubysz 
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Adres Administracji: Prezydium Rady Narodowej w Łodzi- Wydział Organizacyjno-Prawny, Łódź ul. Piotrkowska 10~ 
tel. 290-40, wewn. 336. 

A d r e 5 R e d a k c j i: Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi - Radca Prawny, Łódź, ulica Piotrkowska 104, tel. 290-40, 
wewn.336. . 

Konto: Narodowy Bimk Polski - IV Oddział Miejski w Łodzi - nr 908-94/2-595 część 15, dział 7, rozdział 3. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów Dziennika należy wnosić niezwloczniepo 
otrzymaniu następnego, kolejnego numeru. 

Cena egz. 2,40 

Prenumerata roczna' ze skorowidzem wynosi zł 18.-, półroczna -
bez skorowidza zł 10.-. Cena pojedynczego egzemplarza do 4 stronic 
druku - zł 0,90. Przy większej ilości~ stronic - o zł 0,30 więcej 
od ka1;dej drukowanej stronicy. Ogłoszenie - zł 2.70 za wiersz mm 
1 szP. Za układ tabelaryczny dolicza sil! 100%. 

Sprzed,lż pojedynczego egzemplarza odbywa się w Referacie Rzeczy 
2.:nalezionych i Informacji, Łódź, ul. Piotrkowska 100a. 

2839 - ŁDA - 14.8.·64 - F-lO - 651) egz. 

ODBIORCA Oplata pocztowa uiszczona rycz~tłtem 


