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Poz. 
UCHWAŁY RADY NARODOWEJ MIASTA ŁODZI 

l - Nr VI/22174 z dnia 19 grudnia 19714 r. w sprawie planu 
społeczno-gospodarczego rozwoju Łodzi w 1975 r. 

2 - Nr VI/23/74 z dnia 1'9 grudnia 1974 r. w sprawie uchwa
lenia budżetu Rady Narodowej Miasta Łodzi. 

poz. l 

UCHWAŁA Nr VI/2217 4 

Rady. Narodowej Miasta Łodzi 

z dnia 19 grudnia 1974 r. 
W sprawie planu społeczno-gospodarczego rozwoju Łodzi 

w 1915 r. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 
19,5'8 roku o radach narodowych (Dz. U.z 1973 r. Nr 47, 
Poz. 277) Rada Narodowa Miasta Łodzi uwzględniając do
tYChczasowy pomyślny rozwój społeczno-gospodarczy mia
sta ora~ możliwości prz~kroczenia zadań ustalonych w Pro
gt'amie Rozwoju i Modernizacji m. Łodzi, kierując się po
stanowieniami uchwały nr 263/74 Rady Ministrów z dnia 
15 listopada 1974 r. o Narodowym Planie Społeczno-Gospo
darczym na 1'975 rok, podejmuje niniejszą uchwałę i stwier
dza, że, podstawowym zadaniem społeczno-gospodarczego 
Planu tniasta na 1975 rok jest utrzymanie wysokiego tempa 
rOzwoju we wszystkich dziedzinach i działach gospodarki 
narodowej oraz dalszy wzrost poziomu życia ludności. 

Dla osiągnięcia tych wiodących celów należy zapewnić: 
- dalszą poprawę efektywności gospodarowania przede 

Wszystkim w drodze wzrostu wydajności pracy, podniesie
nia produktywności majątku trwałego, oszczędniejszego wy
korzystywania materiałów i surowców, 

- obniżenie kosztów produkcji i usług, lepsze wykorzy
st.anie środków produkcji, szersze wprowadzanie postępu 
teChnicznego i wdrażanie wyników badań naukowych, 

-,.-. dalsze usprawnienie procesu inwestycyjnego ,głównie 
W drodze koncentrowania wysiłków na kończeniu inwesty
cji kontynuowanych i przyspieszenia terminów ich odda
Wania ,do użytku przy preferowaniu zadań szc%ególnie waż
nYch dla gospodarki .narodowej, 

-- maksymalne wykorzystanie środków przeznaczonych 
na inwestycje, zaopatrzenie materiałowe i techniczne, racjo-
nalne gospodarowanie zasobami ludzkimi, I • 

- prawidłowe wykorzystanie rezerw społecznych i go-
SPOdarczych. , 

ZgOdnie z tymi przesłankami ustala się następująGe pod
stawowe kierunki działania i zadania planu społeczno-go
SPOdarczego miasta na 19'7:5 rok. 
Ilekroć w postanowieniach uchwały jest mowa o pro

cencie wzrostu w 1975 roku, należy przez to rozumieć po
rÓWnanie z przewidywanym wykonaniem 1974 roku. 

1. WZROST POZIOMU ZYCIOWEGO LUDNOSCI 

W 1975 r. powinna nastąpić dalsza odczuwalna poprawa 
WarUnków życia mieszkańców wyrażająca się we wzroście 
dOChOdów pieniężnych ludności, lepszym ,zaopatrzeniem w 

. tO:vary i wszelkiego rodzaju Uisł<ugi, poleps'zeniem sytuac~i 
~lesZkaniowej oraz rozbudową infrastruktury społeczneJ. 

l. Dochody ludności 

-.; Szacuje się, że globalne przychody i wydatki ludności 
Wzrosną o ,ponad 10% i osiągną około 31 mld zt 

. - Wynagrodzenia za pracę:będą wyższe o ponad 2 mld zł, 
tJ., o około lt,OO!o, głównie w wyniku dokonanych regulacji 

3- Nr VV2i4/74 z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie usta
lenia stref i stawek czynszowych za lokale użytkowe. 

4 - Nr VI/26174 z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie wy
boru ławników do .okręgowego Sądu Pracy i Ubez
pieczeń Społecznych w Łodzi. 

płac (w przemyśle, handlu, transporcie i' komunikacji, bu
downictwie i kulturze), a świadczenią społeczne wzrosną 
o ponad 1'7,0% w związku z podwyżką wysokości średniej 
renty i zasiłków oraz stypendiów. 

/ 

2. Zaopatrzenie ludności w towary i usługi 

- Odpowiednio do poziomu dochodów ludności sprzedaż 
w handlu i gastronomii powinna wzrosnąć ogółem o 100!o 
i O'siągnąć wartość 23,1 mld zł, w tym sprzedaż towarów 
żywnościowych powinna wzrosnąć o ponad 8,OO!0 i nieżyw
nościowych o około 14,OO!o. 

--' Należy zapewnić ogólną i odcinkową równowagę pie
niężno:"rynkową, poprzez zaopatrzenie rynku w towary 
i usługi, zgO'dnie z potrzebami ludności, określonymi wzro
stem jej pieniężnych dochodów zwłaszcza poprzez: 

- dostosowywanie wielkości dostaw towarów i świadczo
nych usług do struktury PO'Pytu i spożycia w celu utrzy
mania kierunku dotychczasowych. przesunięć w tej struk-
turz~ , . 

- zapewnienie niezbędnej rytmicznO'ści dostaw towarów 
w dO'stosowaniu do sezonowych wahań popytu i racjonal
nej gosPO'darki zapasami towarów, 

- rozwijanie i unowocześnianie sieci handlowej oraz 
terminowe O'ddawanie lokali usługO'wych w ramach budow
nictwa mieszkaniowego, 

- kontynuowanie usprawnień organizacyjnych oraz wprO'
wadzanie nowych form sprzedaży, 

- podnoszenie poziomu obsługi klientów m. in. w dro
dze wzrostu kwalifikacji zawodO'wych pracowników handlu. 

- Wartość usług dla ludności wykonywanych przez jed
nostki gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznion7j powin
na wzrosnąć w 1975 roku do kwoty 4.84'8 mln zł, tJ. o 14,4%. 

W działalności usługowej obok wzrostu ilościowego na-
leży zapewnić: 

- pełniejsze wykorzystanie zdolności jednostek, 
- szybsze oddawanie nowych obiektów do użytku, 
- poprawę jakości i terminowości wykonywanych świad-

czeń, , . 
- intensyfikowanie usług, na które podaż nie zaspokaJa 

popytu, a zwłaszcza: budowlanych, motoryzacyjnych i kra
wieckich. 

- W działalności rzemiosła indywidualnego liczba zakła
dów powinna O'siągnąć 4.050, tj. Q około 70 więcej niż w 1974 
roku, a zatrudnienie 7.190 osób, tj. wzrost o 90 osób. 

Wzrost ilości zakładów winien nastąpić w grupie rzemiosł 
budowlanych, metalowych, elektrotechnicznych, naprawy 
środków transportu i odzieżowych. 

3. Gospodarka mieszkaniowa 

W budownictwie mieszkaniowym należy zwiększyć w 
197'5 r. tempo realizacji i zapewhić dalszą PO'prawę stan
dardu nowo budow.anych mieszkań oraz modernizację istnie
jących zasobów mieszkaniowych. 

- W budownictwie uspołecznionym należy oddać do użyt
ku 36.370 izb mieszkalnych o powierzchni użytkowej 516,6 
tys. m 2,w tym: w budownictwie spółdzielczym 25.315 izb 
o pow. 361,4 tys. m 2• 

'- W budownictwie nieuspołecznionym szacuje się oddać 
do użytku 900 izb mieszkalnych Q pow. użytkowej. 18,0 
tys. 'm2• ' 
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- Uzyskane efekty zwiększą zasoby mieszkaniowe (po 
uwzględnieniu wyburzeń o około 7 tys. izb) z 671,5 tys. izb 
w 1974 r. do 701,5 tys. izb w 1975 r. . 

Eiefi:ty te wpłyną na dalszą' poprawę warunków mieszka
niowych, wyrażającą się m. in. w zmniejszeniu zagęszczenia 
osób na jedną izbę z 1,15 do 1,11 w 1975 r., w zwiększeniu 
powierzchni użyktowej mieszkań przypadającą na osobę 
z 14,3 m 2 w 1974 r. do 14,7 m 2 w 19'715 r. oraz wzrośnie udział 
mieszkań wybudowanych po 1945 r. o pełnym wyposażeniu 
technicznym w całości zasobów z 47,9% do 50,7ifl/lt, a w izbach 
odpowiednio z 58 do 61% • 

. - Na remonty gruntowne i modernizację budynków mie
szkalnych przeznacza się 256,4 mln zł, tj. o 7,9% więcej niż 
w 1974 r., a na remonty bieżące ponad 155 mln zł, tj. o 13,2% 

więcej. 

4. Gospodarka komunalna, wodna i ochrona środowiska 

Należy zapewnić dalszy rozwój urządzeń komunalnych 
l poprawę stopnia ich wykorzystania dla prawidłowego za
spokojenia potrzeb ludności. Nakłady na gospodarkę komu
nalną powinny zapewnić wyprzedzające uzbrojenie terenów 
dla zwiększonego budownictwa mieszkaniowego oraz dalszą 
poprawę stanu sanitarnego miasta. 

W zakresi.e zaopatrzenia m,iasta' w wO'dę 
- należy' zwiększyć sprzedaż wody bezpośrednio konsu

mentom o 7,()O/It, co umożliwi zwiększenie zużycia wody na 
jednego mieszkańca z 189,6 Ud do 201,3 l/d w 1'975 r. 

, - w wyniku dalszej rozbudowy miejskiej sieci woClocią
gowej o 24,4 kąl oraz podłączeń nowych bUdynków i szere.gu 
remontowanych, zakłada się, że liczba ludności korzystaJą
cej z wodociągu wzrośnie z 88,2Nó do 89,0'%. Sieć wodocią
gowa będzie budowana głównie w rejonie Julianowa, Zdro
wia, Złotna, Retkini-Zachód, Sikawy, osiedli Rokicie i ~ó":, 
zefów oraz ulic: Inflanckiej, Wiąc~yńskiej i A~bestowej. 

W z akr e s i e k a n a r i z a c j i ~ w wyniku założonego 
przyrostu 17,9 km sieci kanalizacyjnej, głównie w rejonie 
Retkini Rakicia i Widzewa-Wschód, jak również nowych 
pO'dłąc;eń -:- wzrośnie liczba ludności korzystającej z urzą
dzeń kanalizacyjnych z 83,4% do 84,3% w 19'75 .. r. 

W z akr e s i e o c h r o n y ś r o d o w i s k a i st a n u 
s a n i t a r n o - p o r z ą d k o w e g o należy kontynuować, 
prace nad realizacją kompleksowego programu ocl;1rony śro-
dowiska: . 

- poprawa w zakre.sie ochrony zasobów wodnych winna 
nastąpjć poprzez uruchomienie 4 zakładowych podczyszczal
ni ścieków. 'Zakłada się rozpoczęcie budowy dalszych 4 pod
czyszczalni ścieków oraz kontynuowanie prac wstępnych do 
budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków dla Łódzkiej Aglo
meracji Miejskiej, 

- w celu dalszego zmniejszenia zapylenia powietrza kon
tynuować instalowanie urządzeń odpylających w zakładach 
pracy; na ten cel przeznacza się około 6 mln zł, . 

. - dla podniesienia stanusanita:rnego miasta zwiększyć 
zakres usług wykonywanych przez Miejskie Prze~siębior
stwo Oczyszczania. 

W z a k re s i e g o s po d arki c i e p lne j 

- ~siągnąć przyrost mocy cieplnych o 190 Gcal/h poprzez 
przekazanie do eksploatacji kotła wodnego PTWM 100 i kotła 
parowego OP-230 w EC III, co pozwoli złagodzić d e:€ic y t 
w tym zakresie, . 

- zapewnić pełną realizację planowanych zadań rzeczo
wych i finansowych w 197'5 roku na budowie EC IV, gwa
rantujących użyskanie pierwszych efektów cieplnych w 1976 
roku, , 

- kontynuować realizację programu lik:widacji małych, 
niskosprawnych kotłowni lokalnych i podłączenie obiektów 
do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

- rozbudować sieć magistralną wody gorącej i pary tech
nologicznej dla uzyskania łącznego przyrostu o 5,2 km, 
głównie w rejonach nowego budownictwa (Retkinia-Zachódł 
W.idzew-Wschód, os. Pienista, Inflancka), 

W zakresie gazownictwa 

- kontynuować przestawianie sieci i urządzeń na gaz 
ziemny w dzielnicy Bałuty, w rejonie osiedli Wielkopolska, 
Zubardź i Pojezierska oraz w dzielnicy Śródmieście, w rejo
nie ulic Narutowicza-Małachowskiego, Konstytucyjna
Kopcińskiego, zwiększając liczbę odbiorców gazu ziemne
go z 61 tys. w 1974 r. do 83 tys., co stanowić będzie ok. 400!0 
ogółu odbiorców, 

- wybudować około 20 km sieci gazowej 
- zwiększyć dostawy gazu płynnego z 960 ton w 1974 r. 

d,o 1150 ton w 1975 r. 

W z ak r e s i e k o J;n u n i k a c j i m i e j s k i e j 

. NB;leży koncentrować prace przy przebudowie' głównych 
ClągOW drogowych, na co wskazują potrzeby komunikacji 
miejskiej oraz transportu. 

W związku z tym należy: . ' 
-:- .przebudow~ć łącznie 17 km ulic miejskich, w szczegól

nOBCl kon~~nu~Jąc ul. uL Towarową, Rzgowską, II jezdnię 
ul. Prommsklego, Przybyszewskiego wraz z wi aduktem, 
J.!.kład drogowy w rejonie Retkini, dwupoziomowy węzeł 
Zeromskiego-Mickiewicza Oraz wiadukty na ul. uL Brze-
zińskiej i Obywatelskiej, l 

- wykonać 390 nowych punktów świetlnych a 177 istnie
jących zmodernizować, 

- w komunikacji miejskiej planuje się dostawy 117 no
wych autobusów, co pozwoli na urtJchomienie nowych tras 
autobusowych, jak np. nowa linia pospieszna "M" Dworzec 
Fabryczny - Retkinia oraz wydłużenie szeregu istnieją
cych,. między innymi linli 85 i 86 (około 20 km). Przewozy 
pasazerów ukształtują się na poziomie 679 mln pasażerów 
tj. o 19 mln Więcej niż w 1974 r. ' 

W z akr e s i e z i e l e n i m i e j s k i e j ustala się bu
dowę około 2'5 ha now~chterenów zielonych oraz kontynu
ację prac Ewiąza'nych z budową Parku Kultury i Wypo
czynku. 

5. Zagadnienia oświaty, nauki, ochrony zdrowia, kultury 
i rekreacji 

Oświata i w y c h o w a n ie 

W. celu zapewnienia d~lszego rozwoju oświaty i . wycho
wama ora~ ,przygotowama szkolnictwa .. do realizacji refor
my systemu edukacji narodowej należy: 

. - . ~aI?ewnić warunki dalszego doskonalenia' kadry nauczy
clel~kleJ oraz do. uzupełnienia i modernizE\cji wyposażenia 
szkoł w pomoce naukowe, 

- podnieść efektywność nauczania i, wychowywania po
przez dalszy postęp w pr~cy dydaktyczno-wychowawczej 

- polepszyć . bazę lokalową szkolnictwa poprzez odda~ie 
do użytku. 2 szkół pOdstąwowych w os. Retkinia i Dw. Choj
ny oraz szkoły . podstawowej specjalnej W osiedlu Teofi
lów A. 
. - "?' związku z dalszym spadkiem liczby uczniów w szkol

mct;Vle podstawowym o 2· tys. poprawić warunki nauki uzy
skUJąc: 

liczbę uczniów na oddział ' 
liczbę uczniów na izbę 
zmianowość 

1974 r. 1975 r. 
29,128,9 
44,6 42,5 
1,53 1,47 

\. '. . . 

- W szkołach podstawowych. specjalnych utrzymać udział 
uczniów w. stosunku do ogółu uczniów w wieku szkoły pod
stawowej na po~iomie 1'974 roku, tj. 5,21'/0. 

- Udostępnić miejsca w klasach pierwszych szkół ponad
podstawowych. dla wszystkich absolwentów łódzkich szkół 
pOdstawowych, a pbpadto dl,a 2.600 uczniów zamiejscowych 
oraz, dla 1.800 powtarzających i' innych. 

- Z ogólnej liczby 9.5·00 absolwentów łódzkich szkół pod
stawowych skierować 315% do liceów ogólnokształcących 
i około 651% do' szkół zawodowych. 

- Osiągnąć w szkołach ponadpodstawowych 3 tys. absol
wentów liceów ogólnokształcących, 7 tys. absolwentów za
sadniczych szkół zawodowYch, 4,3 tys. absolwentów techni
ków i szkół l'ównorzędnych. 

- Zwiększyć liczbę dzieci objętych wychowaniem przed
szkolnym o 600, tj. do 20.400 osiągając udział. dzieci w wie
ku 3---'6 lat w wysokości 61,310/0, a dzieei6-letnich w wyso-
kości 95% liczebności rocznika. , 

- Rozw~nąć sieć przedszkoli przez oddanie do użytku 5 
przedszk~h w osiedlach (2 Retkinia, Czerwony, Rynek, In
flancka, Zubar.dź). 

- Poprawić warunki lokalowe zakładów opiekuńczo-wy
chowawczych w drodze zakończenia rozbudowy.zakładu wy
chowawczego ~,Reymontówka:". 

- Zapewnić korzystanie z, wypoczynku. i wczasów dla 
ponad 13'3 ty&.: dzieci i młodzieży, w tym na koloniach i obo
zach dla około 84 tys., tj. o· 1.200 więc~j (łącznie z wczasami 
finansowanymi z zakładowego funduszu socjalnego). " 



Nr 1 DzrENNIK URZĘDOWY RADY NARODOWEJ MIASTA ŁODZI Str. 3 

Szkolnictwo wyższe~i nauka 

- Zapewnić dalszy rozwój łódzkich uczelni oraz popra
wić.. jakość i sprawność kształcenia studentów. 

- Zwiększyć liczbę studentów ogółem do 29;7 tys. wobec 
, 28 tys. w roku 1974 - w tym na studiach dziennych do 

19,3 tys., tj. o 1000 osób. 
- Zwiększyć liczbę studentów 1 roku studiów dziennych 

08<5 osób, tj. do 4,7 tys. a liczbę studentów studiów dla pra
cujących o 22'0 osób, tj. do 2,7 tys .. 

- Podnieść sprawność i efektywność kształcenia oraz do
skonalenia kadr na studiach podyplomowych i studiach dok-
toranckich. " 

- Powiększyć bazę lokalową uc.zelni poprzez oddanie. do 
-użytku gmachu dla Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych, obiektu dla Wydziału Chemii Spożywczej PŁ, do
mu studenCkiego 'J;:-Ł. 

- Kontynuować budowę gmachu dla Instytutu Papiernic
twa BŁ, Instytutu Fizyki UŁ, Biblioteki Głównej AM, oraz 
Międzyuczelnianej Przychodni ZdrDwia. 

- Przyspieszyć realizację prDgramu prac naukowo-ba
dawczych o istDtnym znaczeniu dla rDzwnju Ł,odzi zgodnie 
z pDstan,owieniami UChwały Plenum KŁ PZPR z dnia 18· 
marca 1974 r., np. "Zadań łódzkiego środDwiska nauk,owegD 
w ąziałalności na rzecz kraju i miasta". 

- P,odejm,ować ist,otne problemy spDłeczno-gospodarcze 
miasta w pracach dyplomDwych absDlwentów łódzkich 
Uczelni. 

- D,oskonalić metody kier,owania i zarządzania gDspodar
ką zwłaszcza przez wprDwadzanie nowDczesnych systemów 
informatycznych. 

Och r D n a Zd r b w i a Opieka SpDłeczna 

- Zapewnić dalszą poprawę usług i świadczeń na rzecz 
ludności poprzez usprawnienie ,organizacji pracy, zakładów 
służby zdrDwia, lepsze wykDrzystanie aparatury i sprzętu 
medYCznegD. 

- DoskDnalić przemysłDwą służbę zdrDwia. 
- Wzm,ocnić sanitarny nadzór zapobiegawczy i bieżący 

w zakresie higieny k,omunalnej, szkDlnej, żywienia i pracy. 
- Utrzymać liczbę łóżek szpitalnych w wysDkości 6.460, 

có ,oznacza, że na 10 tys. mieszkańców przypadać będzie 
81,3 łóżek. 

- Rozpocząć budDWę Centrum Kliniczno-DydaktycznegD 
Akademii Medycznej. 

- Zakończyć bUq.DWę 5 nowych przychodni, w tym: 
- 2 przychodni rejonowych (ps. 'os. Pojezierska, Retkinia), 
- 2 przychodni przyza,k:ładowych (przy zakł. - "Bistona", 

"bywilan"), 
- 1 przychDdni specjalistycznej (dla prac. przeds. rem.-

-bud. PiotrkDwska 1'71). 
- Ut"uch,omić w ramach adaptacji przych,odnię przemy-

słową dla kierDwców PKS. 
- Wybud,ować 6 żłobków w ,osiedlach: CzerwDny Rynek, 

Zarzew, Dworzec Chojny, Retkinia-Wschód, Inflancka, Te
ofilów C i w związkuż tym ,objąć opieką żłobkDWą 20°/0 
dzieci W wieku 0-2 lat. Sieć ŻłDbków zwiększyć d,o 77 pla
CÓwek, a liczbę miejsc do 5718 (wzrost o 460 miejsc). 

- R,ozszerzyć ,opiekę nad ludźmi starszymi m. in. w wy
niku adaptacji p,omieszczeń szpitalnych na dDm pDmDCYSpo~ 
łecznej o 150 miejscach ,oraz uruchDmieąia 7 dalszych dD
:mów dziennego p,obytu D 270 miejscach. 

- K,ontYIłu,ować prace nad programem budOWY Regi,o
nalneg,o Ośrodka Rehabilitacji i Pr,otez,owni.' 

Kultura i sztuka 

_ - W działaln,ośCi kulturaln,o-,oświatowej dążyć do p,od
niesienia p,oziomu ideowD-artystyczneg,o tak, ,aby· ,osiągnięcia 
upowszechnione przez te placówki bardziej służyły cel,om 
SOcjalistycznegD wychDwania społeczeństwa. 

- W dziedzinie upowszechnienia czytelnictwa uruchDmić 
bibliDtekę przy ul. A. struga 14 oraz zw.iększyć ogó'lny księ
gozbiór D 7,3'ł/o. 

- Śdślej wiązać. pracę środowisk twó1'cąch z pracłl 
domów kultury, klubów i dużych zakładów pracy. 

- W działaln,ości muzeów wzbogacić wiedzę o riaszym 
mieście, m. in. p,oprzez udostępnienie nowych pDwierzchni 
wYstawowych, jak Filia Muzeum Historii Ruchu Rew,olu
cyjneg,o - w Muzeum Martyrólogii w Radog,oszczu oraz 

Muzeum Historii Miasta w budynku dawnegD Ratusza przy 
Pl. Wolności. 

- Zwiększyć liczbę miejsc w kinach poprzez uruchDmie
nie kina "Iwanowo" w os. Wielk,opolska. 

- P,odnieść poziom artystyczny i ideowo-wychowawczy 
teatrów, m. in. poprzez dobór odpowiedniego repertuaru. 

- PrzygotDwać dDkumentację techniczną dD rDzpoczęcia 
w 1977 r,oku budDWY Filharm,onii w centrum miasta. 

- Kontynuować oprac,owanie dokumentacji na budDWę 
domów kultury w dzielnicach Bałuty i Górna oraz Zakła
dowego DDmu Kultury ZPB im. Marchlewskiego. 

Kultura fizyczna i turystYka 

- -PDprawić warunki mas,owegD uprawiania spDrtu prze
de wszystkim przez młDdzież szk,olną i pracującą. 

- Oddać do użytku 3 baseny otwarte i brDdzik (przed
szkole wodne) w Parku Kultury i Wypoczynku ,oraz basen 
kryty przy szkole podstaw,owej w os. Retkinia. .. 

- Zwiększyć pDnad obowiązkDwe zajęcia sportowe we 
wszystkiCh typach szkół. 

- Rozszerzyć zajęcia k,orekcyjne dla dzieci i młodzieży 
z niedDmaganiami ,organizmu D słabym rozwoju fizycznym. 

- Rozwijać cWlczenia rekreacyjne prowadzone przez 
,ogniska TKKF, szczególnie w zakładach pracy. 

- Zwrócić szczególną uwagę na intensyfikację szkDlenia 
zarównD kadry trenersko-instruktDrskiej, jak i samych za
w,odników. 

- P,oprawić obsługę ruchu turystycznegD, wykorzystu
jąc integrację działalnDści h,otelowej w Przedsiębiorstwie 
Turystycznym "Łódź". 

- Oddać dD użytku hotel "Centrum" o 396 miejscach. 
- Zwiększyć ilość krajowych imprez turystycznych w ra-

mach wypoczynku świąteczneg,o. 

- R,ozwinąć ,opiekę i p,omoc dla ,organizacji społecznych 
zajmujących się turystyką. 

II. PRODUKCJA MATERIALNA 

1.- Przemysł 

- utrzymać wys,oką dynamikę wzrDstu produkcji łódz
kiegD przemysłu uspołecznionego. 

- Sprzedaż wyrDbów własnej prDdukcji i usług przemy
słu uspDłeczniDnegD p,owinna wzrosnąć o 11,8'1/0, w tym 
w przemyśle planDwanym terenowo łącznie o 8,4°/0. 

- P,odnieść efektywność g,osp,odarki w przemyśle uspo
łeczniDnym ,osiągając CD najmniej wzrDst wydajnDści pracy 
D około 11 ,0% ,oraz obniżenie wskażnika udziału kDsztów 
własnych w wartości sprzedaży wyr,obów własnej pr,oduk
cji i usług w cenach zbytu D 1,5°/0. 

- Zwiększyć produkcję eksportową o 20,00/0. Pr,ofil prD
dukcji eksportDwej powinien być operatywnie dostosowa
ny d,o potrzeb wynikającyćh z umów Central Handlu Za
granicznego celem uzyskania pełnej realizacji zadań. 

- W przemy'śle planowanym teren,ow,o, pracującym w 
przeważającym stopniu na p,otrzeby l,okalne, należy inten
syfik,ować produkcję rynk,ową, rozszerzając równ,ocześnie 
aSDrtyment wyrDbów. WartDść dostaw na rynek powinna 
wzrDsnąć CD najmniej D 10,56/0. 

Dla zapewnienia realizacji zadań łódzkiego przemysłu 
należy: 

- maksymalnie wykDrzystywać istniejące i oddawane 
w ciągu 1975 r. zdoln,ości pr,odukcyjne, 

- racj,onalnie gDspodarDwać czynnikiem ludzkim wyko
rzystując występujące rezerwy w wykDrzystaniu czasu pra
cy i p,odn,oszeniu wydajności pracy, 

- podnieść poziom jak,ości i n,owoczesności wyrobów 
stosDwnie do wym,ogów eksp,ortu i p,otrzeb rynku wewnę
trznego, 
, - ,osiągnąć dalsze ,obniżenie tempa wzr,ostu zapasów w 

pDrównaniu z tempem WzrDstU produkcji ,oraz usprawnie
nie ,obrotu materiał,owego. 

2. Rolnictwo 
Uwzględniając dalsze zmmeJszenie powierZChni użytków 

rDlnychz 8.297 ha w 1974 r. dD 7.997 ha w 1975 r. na rzecz 
r,ozbudowy miasta, należy: 

- intensyfikDwać pr,odukcję rDślinną z jedn,oczesnym 
wpr,owadzaniem nDwych ,odmian D kDrzystniejszych cechach, 
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kontynuować dalsze zmiany w strukturze upraw, na ko
rzyść warzyw, 

- zwiększyć pogłowie zwierząt inwentarskich o około 
2% przy jednoczesnym spadku pogłoWia koni, 

- zwiększyć powierzchnię upraw pod szkłem o 1,3(1/0, 
- zapewnić wzrost zużycia nawozów w czystym skład-

niku NPK na 1 ha z 117 kg w 1974 r. do 1315 kg w 1975 roku. 

3. Transport i łączność 

Dynamiczny rozwój motoryzacji oraz rosnące zadania 
transportu w rozwoju gospodarki narodowej, wymagają 
stałej rozbudowy zaplecza technicznego, zarówno w postaci 
baz jak i zakładów naprawczych. W związku z tym oraz 
zakładając, że w 19'75 roku na terenie m. Ł,odzi nastąpi dal
szywzrost ilości pojazdów samochodowych z 75 tysięcy 
do 82 tysięcy, w tym samochodów osobowych odpowiednio 
z 33,0 tysięcy do 3'7,5 tysięcy, jak równie~ uwzględniając 
potrzebę złagodzenia deficytu usług motoryzacyjnych - na-
l,ży w szczególności: .' 

- jak naj pełniej wykorzystywać wszystkie istniejące 
obiekty technicznego zaplecza motoryzacji, rozszerzając ich 
potencjał usługowo-naprawczy głównie .poprzez zwiększenie . 
zmianowości oraz podnoszenie sprawności i efektywności 
ich działania" / 

- poprawić stan dystrybucji paliw poprzez terminowe 
przekazanie do eksploatacji nowej stacji CPN w rejonie 
ul. ul. Letniej i Lutomierskiej oraz zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie wszystkich istniejących 19-tu stacji paliw. 

Dla uzyskania dalszego postępu w zaspokajaniu potrzeb 
ludności na usługi łączności: ' 
, - zwiększyć pojemność central telefonicznych o dalsze 
6000 NN w wyniku uruchomienia CA "Dąbrowa" i w efek
cie uzyskać wzrost liczby abonentów z 74 do 79 na 1000 
mieszkańców, 

- ze względu na zły stan techniczny urządzeń CA "Pół
noc" przyspieszyć wymianę starych l;lrządzeń na nowe, 

- dla uzyskania w latach następnych poprawy w zakre
sie telefonii kontynuować budowę centrali "Retkinia", roz
począć rozbudowę CA "Dąbrowa" o dalsze 4000 NN oraz 
przyspieszyć prace związane z budową Wojewódzkiego Cen
trum Telekomunikacji, 

- poprawić działalność piacówek pocztowych poprzez 
przedłużenie god~in pracy w wielu istniejących placówkach, 

- kontynuować budowę Urzędu Pocztowego na dworcu 
Łódź-Kaliska. 

III. ŚRODKI I. CZYNNIKI REALIZACJI PLANU 

1. Inwestycje i remonty 

Inwestycje 

- Łączną kwotę nakładów inwestycyjnych objętych pla
nem centralnym i terenowym szacuje się na 12.032,1 mln zł, 
w tym roboty budowlano-montażowe 6.842,3 mln zł w na
stępującym podziale: 

w .mln. zł 

Plan na 1975 rok Wskaznik wzrostu 
Wyszczególnienie 1974 '--= 100 

Ogółem I Roboty Ogółem I Roboty 

Ogółemp)an centralny 
i terenowy 12.032,1 6.842,3 101,0, 115,3 

z tego: 
- plan centralny *) 8.400,0 3.750,0 97,2 1 J 5, l 
- plan terenowy (bez 

udziałów przekazy-
wanych z udziałami 
otrzymywanymi) 3.632,1 3.092,3 1,11,2 . l J 5,4 

*) Nakłady przyjęto szacunkowo, obejmują inwestycje grupy A i B 

W planie centralnym naj poważniejsze nakłady zaangażo
wane zostały na rozbudowę i ~odernizację przemysłu lek
kiego, maszynowego oraz na inwestycje w energetyce i' bu
downictwie. 

- W ramach planowanych nakładów przewiduje się m. in. 
\ oddanie do użytku: 

- rozbudowy zakładu pierścieni tłokowych w Wytwórni 
Sprzętu Motoryzacyj n.ego "DeI ta", 

-,-' rozbudowy zakładu dla produkcji aparatury manewro
wej w Zakładach Aparatury Elektrycznej "Elester" , 

-, rozbudowy zakładu produkcji gaźników dla "Fiata 
l26p" w Fabryce Osprzętu Samochodowego "Polmo", 

- wytwórni koców igłowych w Zakładach Włókien Sztu-
cznych "Anilana", 

- wytwórni "Pepsi Coli", 
- rozbudowy Wydziału Chemii Spożywczej PŁ, 
- kotła PTHM-lOO w EC II, . 
-kotła WO w EC ITr, 
- automatycznej centrali telefonicznej "Dąbrowa". 
- Nakłady· planu terenowego w podziale na głównych 

inwestorów ustala się, jal,{ następuje: ' 

w niln zł - nakłady rzeczywiste 

, Plan na 1975 r. W skazniki wzrostu 
Wyszczególnienie 1974 = ]00 

Ogółem 'I Roboty Ogółem I Roboty 

Ogółem plan terenowy 3.632,1 3.092,3 ] 11,2 115,4 

z tego: 
- Inwestycje Rady 

Narodowej 1.836,3 1.508,4 107,0 116,0 
- Inwestycje 

Spółdzielczości .... 1.738,3 1.529,1 1,154 IJ4,6 
- Gospodarka nie-

uspołeczniona 
(szacunek) 57,5 54,8 125,0 127,4 

- Z ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych planu tere
nowego 71,7i()/oprzeznacza się na zadania kontynuowane, 
a na zadania rozpoczynane 28,.3% nakładów. . 

- Poza budownJ.ctwem mieszkaniowym, które' stanowi 
około -57% nakładów, większość ich przeznacza się na go
spodarkę komunalną oraz inwestycje oświaty, służby zdro
wia, sportu i turystyki. 

Rem o n ty 

- Nakłady na remonty w jednostkach państwowych pla
nu terenowego 'Szacuje się na kwotę 1,2 mld zł, w tym w jed-
nostkac,h budżetowych 532,5 mln zł. ,. 

- Z ogólnej kwoty nakładów przeznacza się około 300/0 
na gospodarkę mieszkaniową oraz około 48% na gospodar
kę komunalną. 

- Z nakładów na remonty jednostek budżetowych około 
58'''/0 przeznacza się na remonty i modernizację układu dro
gowego. 

- Nakłady na ,remonty i modernizaCję, budynków miesz
kalnych zabezpieczają najpilniejsze potrzeby, natomiast nie
wystarczające są środki na ustalony zgodnie z istniejący
mi potrZebami oraz możliwościami przerobowymi przed
siębiorstw wykonawczych program rżeczowy remontów 
układu drogowego. ' 

- Podjąć starania o uzyskanie w trakcie wykonywania 
planu dodatkowych środków w kwocie około 50 mln zł na· 
realizację założonych zadań. 

2. Budownictwo 

- W roku 1975 łódzkie przedsiębiorstwa budowlane po
winny wykonać produkcję globalną o wartości 13,3 mld zł, 
oznacza to przyrost 1,6 mld zł. 

-.Produkcja budowlano-montażowa osiągnie wartość 9,6 
mld zł i wzrośnie o 1,1 mld zł, w tym produkcja wykony
wana na terenie miasta - 7,1 mld zł (wzrost o 0,8 mld zł). 
Zwiększeriie zdolności przerobowych należy osiągnąć głów
nie w oparciu o wzrost wydajności pracy o około 1011/0. 

- Systemem gospodarczym należy zrealizować roboty in
westycyjne i remontowe o wartości około 6.00 mln zł. 

t::TI;:~otęncj~ ~~)R~~,ali?,~ysz9:r.~ .. prf~ds.iębi?r~tw .. 'pozałód~
klCh, zaangazowanych w realIZaCjI zaaan w rmeścIe, szacuJe 
się na około 700 mln zł. 

-,- Podnieść jakość wykonywanych robót oraz zapewnić 
bardziej rytmiczną realizację zadań na pnestrzeni całego 
roku. . 
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- W celu 'dalszej rozbudow~ bazy techniczno-produkcyj
nej· budownictwa w 1975 roku należy: 

- rozpocząć budowę Fabryki Domów W -70 o wydajności 
12 tys. izb/rok, 

- kontynuować budowę zapIecz dla przedsiębiorstw 
Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego "Centrum", 
Łódzkiego Przedsiębiorstwa. Budownictwa Przemysłowego 
nr 1, Łódzkiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysło
wego "Przembud", Łódzkiego Przedsiębiorstwa Instalacji 
Przemysłowych "Instal" , , 

- kontynuować budowę zaplecza dla Przedsiębiorstwa, 
Robót, Elektrycznych "Elektromontaż", 

- zakończyć I etap budowy Stacji Przeładunkowej Kru
szyw oraz przeprowadzić modernizację Stacji- Przesypowej 
Cementu, 

- zakończyć budowę baz dla przedsiębiorstw Zjedno
czenią Budownictwa Komunalnego - Mtejskiego Przedsię
biorstwa Robót Drogowych, Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Robót Wodociągowo-Kanalizacyjnych, Miejskiego Przedsię
biorstwa Robót Instalacji ,Elektrycznych i Ciepłowniczych, 

- rozpocząć budowę bazy dla Komunalnego Przedsię
biorstwa Transportu i Sprzętu Budowlanego. 

- W trakcie roku należy wprowadzić do realizacji jako 
bardzo pilne następujące inwestycje: 

- budowę Fabryki Domów "ZR!EMB" o wydajności 6 tys. 
izb/rok, 

- budowę Wytwórni Płyt Osłonowych na bazie pył-ów 
dymnicowych z, IDe. 

3. Zatrudnienie i kadry kwalifikowane 

- W 1975 roku szącuje się przyrost zatrudnienia w go
spodarce narodowej w wysokości około 6 tys. osób, w tym 
około 4 tys. kobiet. 

- Udział kobiet w ogólnym zatrudnieniu utrzyma się 
w wysokości 5'()IO/o. 

- Uwzględniając przewidywany' ubytek naturalny w wy- ' 
sokości ponad 9 tys. osób, zapotrzebowanie na siłę roboczą 
szacuje się na 'Około 16 tys. osób, które zostanie pokryte 
w 741O!o przez absolwentów szkół stopnia ponadpodstawowe
go, a' w 26% przez ludność imigrującą i dojeżdżającą do 
pracy w Łodzi. 

- Wraz ze zmianami w ogólnej liczbie zatrudnionych 
nastąpi zwiększenie nasycenia w kadrę kwalifikowaną. Na 
1000zartrudnionych udział pracowników z wy!k!ształceniem 
ponadpodstawowym przewiduje się, jak następuje: 

Ogółem 
- Pracownicy z wykształceniem 

ponadpodstawowym razem 

z tego: 
- wyższym' 
- średnim zawodowym 
-:- średnim ogólnokształcącym 
_. zasadniczym zawodowym 
- Pracownicy pozostali razem 

4. Czyny społeczne 

1974 r. 
'przewid. wykon. 

1000,0 

435,1 

74,1 
149,0 
65,9 

146,1 
564,9 

1975 r. 
szacunek 

1000,0 

451,2 

77,4 
152,5 
65,2 

156,1 
548,8 

- Wartość czynów społecznych na rok 1975, uwzględ
niając postanowienia uchwały nr 2441-74 Rady Ministrów 
z dnia 25.X. 1'974 r. w sprawie 'uporządkowania inwestycji 
realizowanych w ramach czynów społecznych, określa się 
wstępnie na kwotę ponad 118 mln zł. ZałOżona wartość czy
nów społecznych - powinna ulec podwyższeniu, w związku 
z podejmowaniem inicjatyw i zobowiązań przez poszcze
gólnYCh obywateli miasta, organizacje społeczne i załogi 
Zakładów pracy z okazji 30 rocznicy wyzwolenia miasta 
Łodzi oraz przygotowań do VII Zjazdu Partii. 

Szerokim frontem prac powinien być nadal Park Kul
tury i Wypoczynku oraz parki miejskie i osiedlowe (po
rządkowanie), ponadto należy zwiększyć udział prac pomoc
niczych przy budowie i modernizacji dróg i ulic, a także 
przy realizacji większych zadań inwestycyjnych. 

- W'roku 1975 zakończyć mileży: 
- oddać do użytku zespół kąpielowy (3, baseny), przy 

Al. Unii, 

- budowę przedszkola wodnego w Parku Kultury i Wy-
poczynku, 

- budowę świetlicy w POD im. T. Kościuszki, 

- urzędzenie Parku Dąbrowa-Zarzew. 
-Czyny o charakterze porządkowym, remontowym i kon-

serwacyjnym w 1975 roku powinny osiągnąć kwotę ponad 
113 mln zł. W tej dziedzinie działalności należy' dążyć do 
zwiększenia w mieście ilości wiat na przystankach komu
nikacji miejskiej, zazieleniania 'nowych terenów i konser
wacji zieleni istniejącej, wykonywaniu konserwacji pomie
szczeń mieszkalnych, gospodarczych oraz placówek kultu
ralno-oświatowych, wykorzystując .na ten cel między inny
mi materiały odzyskowe. 

. - W rozwoju czynów społecznych zwrócić większą uwa
gę na prawidłową ich organizację i przygotowanie frontów 
robót, a zwłaszcza dla młodzieży. 

- Pomoc finansową Państwa na realizację czynów usta
la się na kwotę 1'7 mln' zł. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Realizacja zadań planu społecznO-gospodarczego roz
woju Łodzi w 1975 roku powinna utrzymać dotychczasowe 
wysokie tempo dynamiki rozwoju, stwarzając korzystną 
bazę wyjściową do kolejnego planu pięcioletniego, którego 
podstawowe założenia określi VII Zjazd Partii. 

2. Rada Narodowa Miasta Łodzi zobowiązuje Prezyden
ta Miasta do: 

- zapewnienia nadzoru nad realizacją zadań ustalonych 
niniejszą uchwałą, 

-,- uzyskania dodatkowych nakładów na realizację zadań 
w zakresie budowy i modernizacji układu ctrogowego, 

- tworzenia w trakcie realizacji planu sprzyjająCYCh 
warunków dla wyzwolenia rezerw i przekraczania zadań 
zawartych w niniejszej uchwale, 

- przyspieszenia realizacji zagospodarowania centrum 
miasta zgodnie z zatwierdzonym miejscowym planem szcze
gółowym zagospodarowania Śródmieścia. 

3. Rada Narodowa Miasta Łodzi upoważnia Prezydenta 
Miasta do: 

- ustalenia na podstawie niniejszej UChwały zadań dla 
poszczególnych jednostek organizacyjnych, ' 

- dokonywania w ciągu roku, w razie uzasadnionych 
ekonomicznie potrzeb, zmian w tych zadaniach z zachowa
niem odpowiednich relacji - ekonomicznych wynikających 
z dyrektywnych wielkości planu na 1975 rok. 

4. Rada Narodowa Miasta Łodzi zobowiązuje stałe ko
misje Rady Narodowej do: 

- dokonywania okresowych ocen przebiegu realizacji 
planu społeczno-gospodarczego rozwoju Łodzi na 1975 rok, 

- oddziaływania, w ramach uprawnień, na jednostki ad
ministracji i gospodarki w mieście, celem osiągania przez 
nie jak najwyższych efektów społecznych i ekonomicznych. 

5. Rada Narodowa Miasta Łodzi zwraca się do mieszkań
ców miasta, załóg zakładów pracy, środowisk twórczych 
i naukowych, org-anizacji młodzieŻOWYCh, społecznych i go
spodarczych z apelem o czynne włączenie się do szerokiego 
frontu prac związanych z dalszym rozwojem miasta i stwo
rzenia coraz lepszych warunków życia mieszkańców. 

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r. 
7. 'Uchwała podlega opubHko:waniu w Dzienniku, Urzędo

wym Rady Narodowej Miasta Łodzi. 

V. SPIS TABLIC 

Przewodniczą.cy 
Rady ~arodowej Miasta Łodzi 

Bolesław Koperski 

- Podstawowe wskaźniki rozwoju społeczno-gospodar
czego m. Łodzi w 19'75 roku. 

- Nakłady inwestycyjne Rady Narodowej w podziale na 
jednostki, grupa A i B. t 

- Nakłady na inwestycje spółdzielczości planowanej te
renowo, grupa A i B. 
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Podstawowe wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego m. Łodzi w 1975 roku 

Lp. Wyszczególnienie 

Ludność 

- ogółem stan na 31. XII. 
z tego: 
Dzielnica - Bałuty 

- Górna 
Polesie 
Śródm. 
Widzew 

2 

2 Zatrudnienie 

- ogółem w gospodarce uspołecznionej - stan na 31. XlI 
z tego: 
- przemysł 
- budownictwo 
- działy usługowe 
- pozostałe działy 

3 Przemysł 

Wartość sprzedaży wyrobów własnej produkcji i usług 
w cenach zbyni 
- ogółem 
w tym: 
- plan terenowy 
Dostawy towarów na zaopatrzenie rynku w cenach 
detalicznych (plan terenowy) 
Dostawy na eksport 
- ogółem 

4 Usługi 

Wartość usług dla ludności {pełna sfera) 
- ogółem 
w tym: 
- plan terenowy (gospodarka, uspołeczniona) 
- tym: 
- usługi nadzorowane i koordynowane przez MHWiU 

5 Rolnictwo 

Powierzchnia użytków rolnych 
Powierzchnia zasiewów 
- ogółem 
Powierzchnia upraw pod szkłem 

Pogłowie zwierząt 

- bydło 
- trzoda ćhlewna 
- owce 
- konie 

6 Handel 

Sprzedaż ogółem 
w tym: 
- sprzedaż dokonywana przez przedsiębiorstwa detaliczne 
- sprzedaż dokonywana przez przedsiębiorstwa gastrono-

miczne 

7 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 

Ilość wody sprzedanej bezpośrednio konsumentom (bez 
sprzedaży hurtowej) 
Stan inwentarzowy taboru na 31. XII (po uwzględnieniu 
kasacji) 
- tramwajowego 
- autobusowego 
Przydział taboru dla komunikacji miejskiej 
- tramwaje 
- autobusy 
Liczba przewiezionych pasażerów 
- tramwajami 
- autobusami 
Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego 

. -ogółem 

Jedn. miary 

3 

tys.' osób 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

mln zł 

" 

" mln zł 
dewiz. 

mln zł 

" 

" 

~, 

tys. m 2 

szt. 

" 
" 

mln zł 

" 

" 

szt. 

" 

" 
" mln osób 

" 

izby 
tys. m 2 pum 

1974 r. 
przewid. 
wykonano 

4 

788,0 

237,0 
208,0 
131,0 
122,0 
90,0 

449 .• 5 

223,0 
51,2 

147,1 
28,2 

93460,2 

4937,0 

3117,0 

848,7 

4.238 

1.807 

572 

8.297 

6.866 
300 

4.234 
7.139 
1.484 

911 

21.000 

17.789 

910 

86.500 

830 
553 

85 
103 

660,0 
510,0 
150,0 

30~890 

435,9 

1975 r. 
plan 

5 

795,0 

239,0 
210,0 
134,0 
120,0 
92,0 

455,9 

224,2 
51,4 

151,5 
28,8 

104488,3 

5354,0 

3446,0 

1018,4 

4.848 

2.133 

689 

7.997 

6.616 
304 

4.250 
7.300 
1.500 

880 

23.100 

19.60~ 

995 

93.100 

810 
'623 

117 
679,0 
521,1 
157,9 

37,270 
534,6 

~/~ 
1975 
1974 

6 

10<1,9 

100,8 
101,0 
102,3 
98,4 

102,2 

101,4 

100,5 
100,4 
103,0 
102,2 

111,8 

108,4 

110,5 

120,0 

114,4 

118,0 

120,5 

96,4 

96,4 
.101,3 

100,4 
102,2 
101,1 
96,7 

110,0 

110,2 

109,2 

107,6 

97,6 
112,7 

113,6 
102,8 
102,2 
105,3 

120,7 
122,6 

Nr 1 
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2 3 4 5 6 

l 30.190 36.370 120,5 
a) uspołecznione 

" 421,9 516,6 122,4 
z tego 

6.589 10.099 153,3 - rad narodowych " 92,2 142,1 154,1 
-

- spółdzielcze 
22.019 25.315 115,0 

" 308,0 ~61,4 117,3 

- własne zakładów pracy izby 1.582 956 60,4 
tys. m2 pum ---2~ 13,1 60,4 

b) indywidualne 700 900 128,6 
" " 14,0 18,0 . 128,6 

--
8 Lączność 

Pojemność central telefonicznych NN 65.000 71.000 109,2 
Liczba abonentów telefonicznych aponent 59.000 63.000 106,8 
Wskaźnik nasycenia telefona,mi na 1000 mieszkańców 

" 
74 79 -

Liczba placówek pocztowych . placówka 68 69 101,5 

9 Oświata i wychowanie 

Liczba dzieci w przedszkolach 
- ogółem dziecko 19.800 20.400 103,0 
Liczba uczniów na l izbę lekcyjną w szkołach podstawo-
wych uczeń 44,6 42,5 -
Liczba uczniów w szkołach zawodowych dla młodzieży 
- ogółem (plan terenowy i centralny) " 

39.165 39.910 101,9 
w tym: 
- w średnich szkołach zawodowych łącznie z policealny-

mi studiami zawodowymi 
" 

17.68~ 18.140 102,6 
- w zasadniczych szkołach zawodowych " 

19.290 19.600 101,6 
- tym: 
- w szkołach przyzakładowych i dokształcających 

" 
12.110 12.890 106,4 

Szkolnictwo wyższe 

Liczba studen,tów 
- ogółem student 28.031 29.692 105,9 
z tego na: 
- studiach dziennych , " 

18.306 19.319 105,5 
- dla pracujących . 

" 
9.725 10.373 106,7 

z liczby studentów ogółem przypada na: 
U.Ł. 

" 
14.210 15.275 107,5 

P.Ł. 
" 

9.915 10.360 104,5 
A.M~ 

" 
2.918 3.079 105,5 

PWSSP 
" 

305 292 95,7 
PWSM 

" 318 330 103,8 
PWSTiF 

" 
365 356 97,5 

Liczba absolwentów 
- ogółem absolwent 4.203 4.056 96,6 
z tego na studiach: 
- dziennych " 

2.793 2.697 96,6 
- dla pracujących " 

1.410 1.359 96,4 
Liczba miejsc w domach akademickich 1) miejsce 6.880 7.480 108,7 -

., 

10 Ochrona Zdrowia i Opieka Społeczna 

Liczba łóżek w szpitalach ogółem (bez psychiatrycznych) łóżko 6.429 6.460 100,5 
w tym,: ~ 

" plan terenowy " 
4.950 5.061 102,2 

Liczba łóżek w szpitalach psychiatrycznych 
" 

1.450 1.450 100,0 
Liczba przychodni 

( 
- ogółem przychodnia J62 ]68 103,7 
w tym: 
przychodnie przemysłowe 

" 
93 97 104,3 

Liczba lekarzy medycyny 
- ogółem (bez stażystów) lekarz 2.700 2.805 103,9 

. Liczba lekarzy medycyny 
- ogółem na 10 tys. ludności " 

34,3 35)3 -
Liczba pielęgniarek 

pielęgniarka - ogółem 4.774 4.857 101,7 
Liczba pielęgaiarek 

61;1 - ogółem na ,10 tys. ludno~ci " 60,6 -
Liczba miej,sc w iłobkach stałych 
- ogółem miejsce 5.258 5.718 108,7 
Liczba mie;.sc w zakładach pomocy społecznej miejsce 2.070 2.220 107,2 

1) Łącznie z DS dla studentów zaocznych (68 miejsc) bez domu dla cudzoziemców (253) oraz DS Filii UŁ w Zgierzu (170 miejsc:) 
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2 3 4 5 6 -
11 Kultura i Sżtuka 

Liczba bibliotek 
- ogółem bibliot. 92 93 101,1 
Liczba tomów 
- ogółem tys. tom. 1.516 1.626 107,3 
Liczba miejsc w teatrach, operze i filharmonii miejsce 6.017 6.017 100,0 
Liczba kin 
- ogółem kino 34 35 102,9 
w tym: 
--- państwowych kino 24 25 104,2 

\ Liczba miejsc w kinach miejsce 12.066 12.766 105,8 
w tym: 
- państwowych 

" 9.558 10.258 107,3 

12 Kultura Fizyczna i Turystyka 

Liczba miejsc noclegowych ogólnodostępnych 
- ogółem miejsce 1.458 1.842 126,3 
z tego: 
- w hotelach " 919 1.303 141,7 
- w szkołach schroniskach młodzieżowych " 250 250 100,0 
- w domach wycieczkowych " 153 153 100,0 
- w ćampingach " 136 136 100,0 

13 Inwestycje 

Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej 
- ogółem mln zł 11913,5 ]2032,1 101,0 
u tego: 

8400,0 - plan centralny 2) " 8646,1 97,2 
- plan terenowy 3) 

" 3267,4 3632;1 111,2 
z tego inwestycje: 
- Rady Narodowej " 1715,4 1836,3 107,0 
- spółdzielczocki • " 1506,0 1738,3 115,4 
- gospodarki nieuspołecznionej " 

- 46,0 57,5 125,0 

14 . Czyny społeczne 
- ogółem mln zł 152,0 118,5 78,0 

2) nakłady przyjęto szacunkowo. Nakłady te obejmują inwestycje grupy A B, 
3) bez udziałów przekazywanych, z udziałami otrzymanymi. 

Nakłady inwestycyjne Rady Narodowej w podziale na jednostki grupa A i B 

w tys. zł - nakłady rzeczywiste 

Wykonanie planu za 
Plan na 1975 rok· Wskaźniki w 

Lp. Wyszczególnienie 1974 rok *) Ol 0/ 
/0 /0 

Ogółem I Roboty Ogółem I Roboty 5 : 3 I 6:4 

Ogółem 1.715.439 ].299.976 1.836.308 1.508.406 107,0 : 116,0 
z tego: 

1 ZjednoczeniePrzedsiębiorsw Państwowego 
Przemysłu Terenowego 52.591 13.793 24.795 17.480 47,1 126,7 

2 ł,ódzkie PrzedsiębiOrstwo Przemysłu 
A. 

Gastronomicznego 38.956 24.296 6.000 4.000 15,1- 16,5 
3 Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej 582.552 470.921 491.716 405.047 84,4 86,0 
4 Zjednoczenie Budownictwa Komunalnego 143.926 71.038 104.958 68.678 72,9 96,7 
5 Zarząd Inwestycj.i Miejskich 

~ budownictwo mieszkaniowe 456.000 422.000 527.000 488.000 115,6 115,6 
- inwestycje wspólne 138.000 118.000 277.357 246.105 201,0 208,6 
- pozostałe inwestycje 6.558 500 60.975 52.000 929,8 1040,0 

6 Kuratorium Okręgu Szkolnego 90.290 68.893 86.814 68.498 96,1 99,4 
7 Wydział Kultury i Sztuki 18.905 5.405 15.426 10.954 81,6 202,7 
8 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 89.951 29.489 81.483 50.113 .90,6 169,9 
9 Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki 74.802 66.511 119.099 73.591 159,2 110,6 

10 Wydział Budżetowo - Gospodarczy 4.737 1.300 ł9.912 11.531 420,3 887,0 
11 Łódzka Komenda Straży Pożarnych 7.942 1.718 2.000 - 25,2 -
12 Urząd Dzielnicowy Łódź-Bałuty 7.290 5.050 103 - 1,4 -
13 U rząd Dzielnicowy Łódź-Górna 2.194 1.062 981 - 44,7 -
14 Urząd Dzielnicowy Łódź-Polesie 74 - - - - -
15 Urząd Dzielnicowy Łódź-Śródmieście 164 - 876 - 534,1 -
16 U rząd Dzielnicowy Łódź-Widzew 100 - - - - -
17 Pozostałe jednostki 407' - - - - -
18 Rezerwa wojewódzka - - 16.813 12.409 - -

*) dane nieostateczne 
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Nakłady na inwestycje spółdzielczości planowanej terenowo grupa A i B 

w tys. zł -- nakłady rzeczywiste 

Wykonanie planu za .Plan na 1975 rok Wskaźnik w o' o 

Lp. Wyszczególnienie 1974 r. *) .0 (, 

Ogółem 

Ogółem: 1.505.999 
z tego: 

l Łódzki Związek Spółdzielni Pracy 77.768 
2 Okręgowy Związek- Spółdzielni Inwalidów 55.931 
3 Powszechna Spółdzielnia Spożywców 

"Społem" 20.142 
4 Wojewódzki Związek Spółdzielni 

Mleczarskich 13.057 
5 Łódzka Sp-nia Ogrodnicza 5.100 
6 Wojewódzki Związek Gminnych Sp-ni 

"Samopomoc Chłopska" 4.528 
7 Centralny Związek Spółdzielni Budowni-

ctwa Mieszkaniowego Oddział w Łodzi 1.329.473 

*) dane nieostateczne 

poz. 2 

UCHWAŁA Nr VI/23174 

Rady Narodowej Miasta Łodzi 

z dnia 19 grudnia 19'74 roku 

w sprawie uchwalenia budźetu Rady Narodowej Miasta Łodzi 
na rok 1975 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1973 r. N.r 47, poz. 
277), art. 3 ust. 2, art. 2:0 ust. 3 pkt 2, art. 39 ust. 4, art. 42 
ust. 3 i art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2,5 listopada 1970 r. 
- Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) Rada Narodo
Wa po wysłuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Zagospodarowania Przestrzennego 

uchwala 

1. Dochody i wydatki budżetu zbiorczego Rady Narodowej 
Miasta Łodzi na rok 1975 w wysokości 

zł 5.186.143.000,-

(słownie złotych pięć miliardów sto o.siemdziesiąt sześć 
milionów sto czterdzieści trzy tysiące) 
- zgodnie .z załącznikami Nr 1 i Nr 2. 

2. Rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydat~i dla 
budżetów terenowych, objętych budżetem zbiorczym 
Rady Narodowej Miasta Łodzi na rok- 1975, na ogólną 
sumę zł 18.855.000,- (słownie złotych osiemnaście mi
lionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy), stanowiącą 
0,5t1/o wydatków bieżących 
--'- zgodnie z załącznikiem Nr 2,. 

3. Kwoty udziałów budżetów terenowych, objętych budże
tem zbiorc;zym Rady Narodowej Miasta i..odzl na rok 
1975, w dochodach budżetu centralnego oraz dotację na 
inwestycję i dotację celową 
- zgodnie. z załącznikiem 'Nr 2 .. 

4. Stawki procentowe udziałów budżetu terenowego (jed-' 
nóstkowego) ;Rady Narodowej Miasta Łodzi w docho
dach własnych budżetów Dzielnicowych Rad Narodo
Wych na rok 19'75 
- zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

5. Dochody zakładów budżetowych, środków specjalnych, 
gospodarstw pomocniczych i funduszów celowych budże'" 

I Roboty Ogółem I Roboty 5 : 3 I 6:4 . 
1.334.389 1.738.328 1.529.036 115A 114,6 

28.398 61.585 16.824 79,2 59,2 
21.778 71.483 , 34.881 127,8 160,2 

11.559 28.747 12.895 142.7 111,6 

8.384 ]2.500 1.000 95,7 1l,9 
200 6.000 - 117,6 -

2.135 3.000 3.000 66,3 140,5 

1.261.935 1.555.013 1.460.436 117,0 115,7 

tu zbiorczego Rady Narodowej Miasta Łodzi na rok 
1975 w łącznej kwocie zł 6'91.790.000,-, w tym dotacje 
z budżetu złotych 292.757.000,- oraz koszty (wydatki) 
w kwocie zł 710.5,22.000,-, w tym nadwyżki do przeka
zania na rzecz budżetu zł 3.934.000,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

6. Dochody i wydatki budżetu terenowego (jednostkowe
go) Rady Narodowej Miasta Łodzi na rok 19'75 w wyso
kości zł 4.505.037.000,- (słownie złotych cztery miliardy 
pięćset pięć milionów trzydzieści siedem tysięcy) 
- zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

7. Dochody zakładów budżetowych, środków specjalnych, 
gospodarstw pomocniczych i funduszów celowych bud
żetu terenowego (jednostkowego) Rady Narodowej Mia
s~ Łodzi na rok 1975 w łącznej kwocie zł 453.962.000,-, 
w tym dotacje z budżetu zł 126.450.000,- oraz koszty 
(wydatki) w kwocie zł 464.967.000,-, w tym nadwyżki 
do przekazania na rzecz budżetu zł 7'21.000,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

8. Zobowiązać Prezydenta Miasta Łodzi do: 
a) dofinansowania w miarę możliwości. dodatkowych 

potrzeb w zakresie wychowania, oświaty i kultury, 
a szczególnie na pomoce naukowe, akcje wypoczyn
kowe młodzieży oraz remonty placówek oświatowych 
i . kulturalnych, 

b) złożenia Radzie Nąrodowej - łącznie ze sprawozda
niem z wykonania budżetu za 1975 rok - informacji 
o' zmianach, które zostaną dokonane w budżecie na 
1975 rok na skutek: 
- przeniesień kredytów, -
- przyznania dodatkowych kredytów z rezerw bud-

żetowych, 
- zmian dochodów wyrównawczych i dotacji celo

wej z budżetu centralnego. 
9. Powierzyć wykonanie uchwały Prezydentowi Miasta Ło

dzi. 
10. Zobowiązać Komisje Rady Narodowej do dokonywania 

okresowych ocen przebiegu realizacji .budżetu Rady Na
rodowej Miasta Łodzi na rok 1975. 

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obo
wiązującą od dnia 1 stycznia 1975 r. 

12. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędo
wym Rapy Narodowej Miasta Łodzi. 

Przewodniczący 
Rady Narodowej Miasta Łodzi 

Bolesław Koperski 
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DZIENNIK URZĘDOWY RADY NARODOWEJ MIASTA ŁODZI Nr l 

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 
Rady Narodowe; Miasta Łodzi na rok 1975 

Dochody i wydatki budżetu zbiorczego Rady Narodowej Miasta Łodzi na rok 1975 według działów 

Dział 

2 

Przemysł 
Budownictwo 
Rolnictwo 
Leśnictwo 
Handel wewnętrzny 
Gospodarka plieszkaniowa i komunalna 

Razem przedsięb. i jedno gosp. 

Szkolno ogólnokształc. iwych. 
Szkolnictwo zawodowe 
Szkolnictwo wyższe 
Kultura i sztuka 
Ochrona zdrowia 
Świadczenia społeczne 
Kultura fizy.czna, turystyka i wypoczynek 

Razem urządzenia socjał. i kult. 
, 

Finanse i ubezpieczenia 
Administracja' państwowa 
Różna działalność 
Dochody z gospodarki nieuspołecznionej i od ludności 
Rezerwy , 

Razem: dochody własne 
wydatki bieżące 

Dochody wyrównawcze i dotacje 
w tym: 
dotacja na inwestycje 
dotacje celowe 

Wydatki na inwestycje 
Wydatki na kapitalne remonty 

Ogółem dochody i wydatki 

w tys. złotych 

Dochody Wydatki 

3 4 

507.332 50 
115.771 36.161 

250 1.617 
- 18 

328.631 -
164.133 833.160 

1.116.117 871.006 

8.120 599.011 
1.900 275.190 
- 1.400 

860 196.590 
8.300 1.559.202 
1.600 97.433 

,861 32.832 

21.641 2.761.658 

37.261 -
54.057 115.242 

1.100.000 8.561 
746.500 -
- 45.412 

3.075.576 x 
x 3.801.879 

. 2.110.567 X 

844.797 x 
24.760 x 

- 851.797 
- 532.467 

,5.186.143 5.186.143 

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 
Rady Narodowej Miasta Łodzi na rok 
1975 

Dochody i wydatki budżetu zbiorczego Rady Narodowej Miasta Łodzi na rok 1975 
według podziału terytorialnego 

w tys. złotych 

Dochody Wydatki 

w tym: w tym 

Treść udziały dotacje na 
rezerwa 

budżetowa na Ogółem dochody w dochodach inwestycje Ogółem 
nieprzewi-

własne budżetu i dotacje dziane 
centraIn. celowe wydatki 

) , 
Ogółem budżet zbiorczy , 5.186.143 3.075.576 1.241.010 869.557 5.186.143 18.855 

Budżet terenowy (jednostkowy) Rady 
Narodowej Miasta Łodzi 4.491.455*) 2.579.488 1.055.992 855.975 4.491.455*) 15.643 

Razem budżety dzielno rad narodowych 694.688 496.088 185.018 13.582 694.688 3.212 

Budżet DRN Łódź-Bałuty 193.310 136.426 53.633 3.251 193.310 900 
Budżet DRN Łódź-Górna 167.803 128.747 35.905 3.151 167.803 " 778 
Budżet DRN Łódź-Polesie 131.165 88.661 37.583 4.920 131.165 605 
Budżet DRN Łód~-Śródm. 120.855 85.290 34.225 1.340 120.855 569 
Bud:i:et DRN Łódź-Widzew 81.555 56.963 23.672 920 81.555 360 

*) bez rozliczeń międzybudżetowych (zł. 13.582 tys.). 
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Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej 
Rady Narodowej Mista Łodzi na rok 1975 

Stawki procentowe udziałów. budżetu terenowego Rady Narodowej Miasta Lodzi w dochodach bużetów 
dzielnicowych rad narodowych na rok 1975 

Wysokośc stawki procentowej udziału na rzecz budżetu terenowego (jednostkowego) Rady Narodowej 
. Miasta Łodzi w dochodach własnych budżetów dzielnicowych rad narodowych ,z tytułu: 

Budżet Dz. R.N. pQdatków podatku obrotowego 

od przedsiębiorstw od terenowych przedsięb. 

spółdzielczych 
państw. i gospodarstw 

pomocniczych 

Baluty 80 100 
Górna 90 100 
Polesie 80 100 
Śródmieście 100 100 
Widzew 80 100 

podatków obrotowego 
i dochodowego -
od gospodarki podatków od wynagrodzeń 

nie uspołecznione; i od funduszu płac 
(od rzem. i poza 

rzemiosłem) . 

80 90 
60 70 
70 90 
95 100 
90 90 

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej 
Rady Narodowej Miasta Łodzi na rok) 975 

DOCHODY I KOSZTY (WYDATKI) 

zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszów celowy~h budżetu zbiorczego 
Rady Narodowej Miasta Lodzł na rok 1975 

l. Zakłady budżetowe 

w tym: 
dział 31 - Budownictwo 

" 40 - Rolnictwo 

Treść 

" 76 - Szkol. ogólnokształc. i wychowanie 
" 81 - Kult. i sztuka 
" 84 - Ochro zdrowia 
" 87 - Świadcz. społ. 
" 88 - Kult. fizyczno turyst. i wypoczynek 
" 91 - Admin. państw. 
" 94 - Różna działalność 

II. Śr~dki specjalne 

w tym: 
dział 40 - Rolnictwo 

H 67 - Gosp. mieszko i komunalna 
" 76 - Szkol. ogólnokształc. i wychowanie 
" 77 - Szkolno zawod. 
" 84 - Ochrona zdr. 
" 87 - Świadcz. społ. 
)) 88 - Kultura fiz. turyst. i wypoczynek 

III. Gospodarstwa pomocnicze 
(na zasadach uproszczonych) 

w tym: 
dział 76- Szkolno ogólno - kształcące i wychowanie 

77 - Szkołn.zawodowe 
84 - Ochrona zdrowia 
87 - Świ~dczenia społeczne 

IV. FUndusze celowe 

w tym: . , 
fundusz prewencyjny PZU 
fundusz rozwoju kultury 
terenowe fundusze turyst. i wypoczynku 
fundusz rozwoju kultury fizycznej 
fundusz zwalczania· alkoholizmu 
fundusz dobrowolnych· świadczeń społecznych 
fundusz gminny 

Razem 

*) bez pozostałości środków na początek i na koniec roku. 

Dochody *) 

Ogółem 

401.064 

3.770 
4.700 

224.497 
10.773 

107~186 
6.567 

36.690 
2.485 
4.396 

67.099 

4.000 
13.260 

443 
27.348 

3.650 
498 

17.900 

170.442 

1.032 
161.791 

7.132 
487 

53.185 

15 
200 

26.845 
17.777 
4.324 
2.600 
1.424 

691.790 

w tym: 
dotacja z bu

dżetu 

275.570 

169.208 
8.396 

88.018 
2.288 
7.224 

436 

100 

100 

17.087 

186 
12.577 
4.324 

292.757 

w tys. złotych 

Koszty (wydatki) *) 

Ogółem 

407.517 

3.755 
4.764 

229.581 
10.773 

107.021 
6.123 

38.691 
2.449 
4.360 

68.528 

350 
13.060 

461 
32.609 

3.650 
498 

17.900 

170.442 

1.032 
161.791 

7~132 
487 

64.035 

15 
205 

29.732 
17.777 
4.444 
3.885 
7.977 

710.522 

w tym: 
wpłata do 
"budżetu 

3.213 

1.398 

1.815 

711 

500 
38 

173 

10 

10 

3.934 
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Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowe; 
Rady Narodowej Miasta Łodzi na rok 1975 

DOCHODY I WYDATKI 

budżetu terenowego (jednostkowego) Rady Narodowej Miasta Łodzi na rok,1975 
w układzie rozdziałów 

Klasyfikacja budżetowa 

Cz.· 1 Dz. I R07.dZ. 

T re ś ć 

80 Wydział Finansowy 

81 

85 

Ol 

31 

45 

61 

89 

91 

94 

99 

00 

Ol 

31 

61 

91 

77 

2351 
2801 
2802 
2996 

3222 

4512 

6132 
6337 
6341 
6342 
6596 

8911 
8921 

9133 
9195 

9792 

911ł 
9912 
9951 
9952 

0011 
0023 
0027 
0081 
0093 
0097 
0099 

2891 
2996 

3484 

6134 

9133 

7795 

Przemysł 
Jednostki organizacyjne spółdzielczości mleczarskiej 
Jednostki organizacyjne spółdzielczości pracy 
Jednostki organizacyjne spółdzielczości inwalidów 
Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku 
gospodarczym 

Budownictwo 
Budowlano-montażowe spółdzielnie pracy 

Leśnictwo 
Gospodarka leśna i łowiecka 

Handel wewnętrzny' 
Jednostki organizacyjne spółdzielni "Społem" 
Centrale i przedsiębiorstwa handlowe 
Jednostki organizacyjne spółdzielczości ogrodniczej 
Jednostki organizacyjne spółdzielczości rzemieślniczej 
Różne wpłaty przedsięb. i jedno na rozrachunku gospodarczym 

Finanse i ubezpieczenia 
Banki i inne instytucje finansowe i kredytowe 
Loteria i gry liczbowe 

Administracja państwowa 
Urząd Miasta (Wydział Finansowy) 
Różna działalność 

Różna działalność. 
Podatek od funduszu płac 

Dochody z gospodarki nieuspołeczAionej i od ludności 
Podatki i opłaty z indywidualnej gospodarki rolnej 
Podatki i opłaty z nieuspołecznionej gospodarki poza rolniczej 
Podatek od wynagrodzeń 
Różne podatki i opłaty od ludności 

Inwestycje, kapitalne remonty i różne rozliczenia 
Udziały w podatku obrotowym od przedsiębiorstw 
Różne dotacje celowe 
Dotacje na inwestycje rad narodowych 
Rezerwy ogólne 
Inwestycje i kapitalne rem. jedn: i zakł. budżetowych 
Czyny społeczne inwestycyjne 
Rezerwy na inwestycje 

Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 

l~rzemysł , 
Zjednoczenia i przedsięb. przemysłowe 
Różne wpłaty przedsięb. i jednostek na rozrachunku gospo
darczym 

Budownictwo 
Przedsięb. budownictwa terenowego 

Handel wewnętrzny 
Terenowe przedsięb. handlowe i gastronomiczne 

Administracja państwowa 
Urząd Miasta (Wydz. Hand., Przem. i Usług) 

Wydział Komunikacji 

Szkolnictwo zawodowe 
Różna działalność 

*) różne dotacje celowe dla budżetów Dzielnicowych Rad Narodowych 

DOCHODY 

4.oi3.457 

299.882 
3.704 

199.457 
96.199 

522 

34.703 
34.703 

158.855 
30.693/ 

103.330 
1.388 
7.944 

15.500 

37.261 
36.775 

486 

652 
652 

982.800 
982.800 

583.755 

153.555 
361.200 

69.000 

1.925.549 
1.055.992 

24.760 
844.797 

226.192 

174.430 
174.400 

30 

1.598 
1.598 

50.164 
50.164 

700 

w tys. złotych 

WYDATKI 

409.984 

18 
18 

995 
955 
40 

408.971 

13.582 *) 

39.700 
346.729 

7.000 
1.960 

2.533 

2.533 
2.533 

7.943 

6.283 
6.283 



Nr 1 

ciąg dalszy zał. Nr 5 

Klasyfikacja budżetowa 

Cz. I Dz. I Rozdz. 

91 

87 

31 

67 

91 

00 

88 

31 

91 

88 

91 

94 

89 

67 

00 

90 

67 

77 

00 

9133 
9193 
9195/ 

3221 

3881 

671J 
6713 
6821 
6822 
7021 
7031 
7091 
7221 
7281 
7395 
7396 

9133 

0093 
0095 

3731 
3992 
3995 

9133 

9133 

9711 

721 l 

0093 

7131 

7741 

0093 

2995 

DZIENNIK URZĘDOWY RADY NARODOWEJ IMIASTA ŁODZI 

T r e ś Ć 

Administracja państwowa 
Urząd Miasta (Wydział Komunikacji) 
Komisje egzaminacyjne 
Różna działalność 

Wydz. Gospod. Komunalnej i Mieszkaniowej 

Budownictwo 
Przedsiębi. budowl.-montaż., pomocnicze i usługowe gospodarki 
komunalnej 
Przedsięb. projektowania budownictwa i biura projektów 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
Przedsięb. gospodarki mieszkaniowej 
Zasiłki na uzupełnienie wkładów do spółdzielni lokatorskich 
Ulice, place, mosty i wiadukty 
Oświetlenie ulic 
Oczyszczanie miast 
Zieleń w miastach 
Przedsiębiorstwa gospodo komunalnej 
Zarządy gospodarki terenami . 
Pozostałe jednostki obsługi gosp. komunalnej 
Różna działalność 
Różne wpłaty przedsięb. i jednostek na rozrachunku gospodar
czym 

Administracja państwowa 
Urząd Miasta (Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej) 

~nwestycje, kapitalne remonty i różne rozliczenia 
1nwestycje i kapitalne remonty jednostek i zakładów budżetowych 
Miejskie i powiatowe fundusze mieszkaniowe . 

Wydział Gospodarki Przestrzenriej 

Budownictwo 
Pracownie, zespoły urbanistyczne, zespoły usług projektowych 
Prace geodezyjne 
Różna działalność 

Administracja państwowa 
Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Przestrzennej) 

Wydział Ochrony Środowiska 

Administracja państwowa 
Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska) 

Różna działalność 
Laboratoria badania wód i ścieków 

Dyrekcja Inwestycji Miejskich 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
Dyrekcja Inwestycji Miejskich 

Inwestycje, kapitalne remonty i różne rozliczenia 
Inwestycje i kapitalne remonty jednostek i zakładów budżeto
wych 

Komenda Straży Pożarpych 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
Jednostki ochrony przeciwpożarowej 

Szkolnictwo zawodowe 
Ośrodki szkolenia kursowego zawodowego 

Inwestycje, kapitalne remonty· i różne· rozliczeriia 
Inwestycje, kapitalne remonty jednostek i zakładów budżetowych 

Kuratorium Okręgu Szkolnego 

Przemysł 
Różna działalność 

.. 

DOCHODY, 

700· 

700 

95.801 

74.565 

59:873 
14.692 f 

21.233 

3.480 

320 
1.510 
4.862 

350 
10.211 

500 

3 
3 

13.400 

13.400 
B.4oo 

830 

800 
800 

30 
30 

9.831 

4.635 
4.635 

Str. 13 

w tys. złotych 

WYDATKI 

1.660 
1.460 

160 
40 

1.633.546 

758.675 
J74.026 

3.000 
53.300 
42.000 
40.300 
30.000 

401.183 
2.350 
4.980 
7.536 

2.416 
2.416 

872.455 
388.610 
483.845 

26.489 

24.509 
22.827 

1.590 
92 

1.980 
1.980 

3.355 

].080 
1.080 

2.275 
2.275 

19.901 

19.726 
19.726 

175 

175 

54.843 

51.024 
51.024 

319 
319 

3.500 
3,500 

311.397 
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ciąg dalszy zał. Nr 5 w tys. złotych 

Klasyfikacja budżetowa 

I Dz. I 
T r e ś ć DOCHODY WYDATKI 

Cz. Rozdz. 

76 Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie - 2.750' 58.971 
7611 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży - -
7641 Szkoły ogólnokształcące specjalne 50' 5.788 
7694 ZarZądy ekonomiczno-administracyjne szkół .- 2.0'75 
7695 Różna działalność - 50 10.039 
7981 Zakłady opiekuńczo ·wychowawcze 2.400 29.324 
7982 Domy kultury dziecka i młodzieży , 250' 6.037 
7983 Kolonie i obozy - 3.678 
7984 Domy wczasów dziecięcych - 2.030 

77 Szkolnictwo zawodowe 1.715 219.260' 
7711 Szkoły zasadnicze 670 56.782 
7712 Technika i licea zawodowe 790 84.541 
7713 Szkoły przyzakładowe - 12.780 
7716 Zakłady kształcenia nauczycieli 10 " 2.685 
7721 Szkolenie zaoczne - 8.530 
7731 Szkoły zawodowe specjalne 50 8.610 
7741 Ośrodki szkolenia kursowego zawodowego - 40 
7751 Internaty i stypendia dla uczniów szkół zawodowych 45 30.536 
7795 Różna działalność 150' 14.756 

78 Szkolnictwo' wyższe - 1.400 ' 
7891 Pomoc dla studentów - 1.400 

84 Ochrona zdrowia - 377 
8511 Lecznictwo otwarte - 377 

88 Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek 731 7.330' 
8811 Jednostki i urządzenia kultury fizycznej 40 1.046 
8812 Imprezy sportowe i sport w szkole - 4.239 
8814 Ośrodki sportu, turystyki i wypoczynku 691 2.045 

91 Administracja państwowa - 4.559 
9133 Urząd Miasta (Kuratorium Okręgu Szkolnego) 

. I 
- 4.559 

00 Inwestycje, kapitalne remonty i różne rozliczenia - 19.500 

0093 Inwestycje i kapitalne remonty jednostek i zakładów budżetowych - 19.500 

92 Wydział Kultury i Sztuki 845 210.984 

77 Szkolnictwo zawodowe 100 23.883 
7718 Szkoły artystyczne 97 21.918 
775\ Internatv i stypendia dla uczniów szkół· zawodowych 3 1.965 

81 Kultura i sztuka 70'S, 171.327 
8211 Muzea 390 20'.607 
8213 Ochrona zabytków - 1.433 
8214 Biura wystaw artystycznych 100 3.351 
8222 Biblioteki powszechne miejskie 20' 5.253 
8232 Domy kultury - 5.589 
8251 Stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne - 327 
8311 Teatry, opery i opertki '- 112.008 
8321 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 9.987 

I 8351 Kina - 7.138 
8383 Festiwale, konkursy i inne imprezy - 2.0'16 
8395 Różna działalność - 3.618 
8396 Różne wpłaty przeds. i jedno na rozr. gosp. 195 -

91 Administracja państwowa 40 1.474 
9\33 Urząd Miasta (Wydział Kultury i SztukO 40 1.474 

0'0 Inwestycje, kapitalne remonty i różne rozliczenia - 14.300 
0093 [nwestycje i kapitalne remonty jednostek i zakładów budżetowych - 14.300 

93· Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 128.804 1.749.746 

61 Handel wewnętrzny 118.834 -
6104 Wojewódzkie przedsiębiorstwa aptek 117.831 -
6336 Wojewódzkie przedsiębiorstwa handlu sprzętem medycznym 1.003 -. 

77 Szkolnictwo zawodowe 55 21.385 
7712 . Technika i licea zawodowe 55 17.0'39 
7741 Ośrodki szkolenia kursowego zawodowego - 132 

I 
7751 Internaty i stypendia dla uczniów szkół zawodowych - 4.20'3 
7795 Różna działalność - 11 
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ciąg dalszy zał. Nr 5 w tys. złotych 

Klasyfikacja budżetowa 

I I 
T r e ś Ć DOCHODY WYDATKI 

Cz. Dz. Rozdz. 

93 84 Ochrona zdrowia 8.300. 1.558.825 
8411 Szpitale, izby chorych i izby porodowe - 500 136.622 
8421 Zakłady dla nerwowo i psychicznie chorych 500 81.960 
8432 Prewentoria i półsanatoria - 415 
8511 Lecznictwo otwarte / 117 40.168 

,8583 Leki dla uprawnionych - 478.000 
8611 Stacje pogotowia ratunkowego 810 22.789 
8612 Kolumny transportu sanitarnego 558 32.013 
8621 Stacje krwiodawstwa 400 32.811 
8631 Stacje sanitarno-epidemiologiczne 2.004 29.139 
8641 Żłobki - 85.620 
8642 Domy małego dziecka 150 4.445 
8651 Zespoły opieki zdrowotnej 3.261 587.936 
8682 Warsztaty naprawcze sprzętu medycznego - 2.398 
869S Różna działalność - 20.185 
8698 Zwalczanie alkoholizmu - 4.324 . 

87 Świadczenia społeczne 1.600 ' 97.433 
8711 Domy pomocy społecznej 1.600 62.490 
8791 Zasiłki i pomoc w naturze - 25.225 

8795 Różna działalność - 9.718 

91 Admfnistracja państwowa 15 3.346 
9133 Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej) 15 3.316 
9193 Komisje egzaminacyjne - 30 

94 Różna działalność - 3.000 
9583 Zadania wyodrębnione - 3.000 

00 Inwestycje, kapitalne remonty i różne rozliczenia - 65.757 
0093 Inwestycje i kapitalne remonty jednostek i zakładów budżetowych - 65.757 

94 Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki 3.700 31.656 

67 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 3.700 3.700 
7091 1 Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej 3.700 3.700 

88 Kultura fizyczna, turystyka' i wypoczynek - 23.180 
.. 8812 Imprezy sportowe i sport w szkole - 600 

8813 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 2.124 
8814 Ośrodki sportu, turystyki i wypoczynku - 7.224 
8824 Fundusz Turystyki i Wypoczynku - 186 
8825 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 300 
8851 Organizacje sportowe i turystycżne - 12.577 
8895 Różna działalność - 169 

91 Administracja państwowa - 1.676 
9133 Urząd Miasta (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki) - 1.676 

00 Inwestycje, kapitalne remonty i różne rozliczenia - 3.100 
0093 Inwestycje i kapitalne remonty jednostek i zakładów budżetowych - 3.100 

95 Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 400 3.233 

91 Administracja państwowa 400 3;233 
9133 Urząd Miasta (Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych) 400 3.233 

96 Wydział Spraw Wewnętrznych - 3.447 

91 Administracja państwowa - 3.011 
9133 Urząd Miasta (Wydział Spraw Wewnętrznych) - 2.922 
9191 Kolegia do spraw wykroczeń - 82 
9192 Komisje poborowe - 7 

94 Różna działalność - 436 
9581 Izba Wytrzeźwień - 436 

97 Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1.077 35.980 
I 

01 Przemysł - 50 
2994 Nagrody za' akcje wyodrębnione - 50 

31 Budownictwo - 30 
3998 Nagrody za akcje wyodrębnione - 30 
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ciąg dalszy zał. Nr 5 w tys. złotych 

Klasyfikacja budżetowa 

I I 
T r e ś Ć DOCHODY WYDATKI 

Cz. Dz. Rozdz. 

97 67 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - 35 ' 
7394 Nagrody za akcje wyodrębnione - 35 

77 Szkolnictwo zawodowe - 782 
\ 7741 Ośrodki szkolenia kursowego zawodowe'go - 782 

91 Administracja państwowa 1.077 28.945 
9132 Rady narodowe, komisje i prezydia rad narodowych - 92 
9133 Urząd Miasta (Wydział Budżetowo-Gospodarczy) 1.077 ' 26.065 
9195 Różna dziafalność , - 2.788 

94 Różna działalność - 2.850 
9583 Zadania wyodrębnione - 2.850 

00 Inwestycje, kapitalne remonty i różne rozliczenia - 3.288 
0093 Inwestycje i kapitalne. remonty jednostek i zakładów budżetowych -

I 
3.288 

j 

Ogółem 4.505.037 4.505.037 

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej 
Rady Narodowej 'Miasta Łodzi na rok 1975 

DOCHODY I KOSZTY (WYDATKI) 

zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomo~iczych. 'i funduszÓw celowych bud:tetu tereno wego 
(jednostkowego) Rady Narodowej Miasta I..odzi na rok 1975 

w tys. złotych 

I 
Dochody *) Koszty (wydatki *) 

T r e ś ć w tym: w tym: 
Ogółem dotacja Ogółem wpłata 

z budżetu do budżetu 

I. Zakłady .budżetowe 168.860 109.263 170.494 -
I 

W tym: 
dział 76 - Szkolno ogólnokształcące i wychowanie 6.300 5.708 6.578 -

" 
81 - Kultura i sztuka 7.721 5.589 7.721 -

" 
84 - Ochro zdrowia 107.186 88.018 107.021 -

" 
87 - Świadcz. społecz. 6.567 2.288 6.123 -

,., 88 - Kult. fizyczna turyst. i wypoczynek 36.690 7.224 38.691 -
" 

94 - Różna działalność 4.396 436 4.360 -

II. Środki specjalne 63.099 - 68.178 711 

w tym: 
dział 67 - Gospodarka mieszkano i komunalna 13.260 - 13.060 500 

" 
76 - Szkol. ogólno i wychowanie 443 - 461 38 

" 
77 - Szkol. zawodowe 27.348 - 32.609 -

" 84 - Ochro zdrowia 3.650 - 3.650 173 

" 87 - Świadcz. społecz. 498 - 498 -
" 

88 - Kult. fizyczna, turystyka i wypoczynek 
(' 

17.900 - 17.900 -
III. Gospodarstwa pomocnicze 170.442 100 170.442 10 

(na zasadach uproszczonych) 
w tym: 
dział 76 - Szkolnictwo ogólno i wychowanie 1.032 100 1.032 -

" 
77 - Szkolnictwo zawodowe 161.791 - 161.791 10 

" 
84 - Ochrona zdrowia 7.132 - 7.132 l -

" 
87 - Świadcz. społeczne 487 - 487 -

IV. Fundusze celowe 51.561 17.087 55.853 -
w tym: 
Fundusz prewencyjny PZU 15 - 15 -
Terenowe fundusze turystyki i wypoczynku 26.845 186 29.732 -
Fundusz rozwoju kultury fizycznej 17.777 12.577 17.777 -
Fundusz zwalczania alkoholizmu 4.324 4.324 4.444 -
Fundusz dobrowolnycn świadczeń społecznych 2.600 - 3.885 -
Razem 453.962 126.450 464.967 721 

*) bez pozostałości środków na początek i na koniec roku. 
" 
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poz. 3 

UCHWAŁA Nr VI/24/74 

Rady Narodowej Miasta Łodzi 

z dnia 19 grudnia 1974 roku 

w sprawie ustalenia stref i stawek czynszowych 
za lokale użytkowe 

N'a podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia' 
1958 r. o ,radach narodowych (Dz. U., z 1973 r.Nr 47, poz. 
277), § 2 i 5 rozporządzenia Rady Miriistrów z dnia 25 lipca 
19158 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na 
Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej (Dz. U. z 19'58 r. Nr 50, 
Poz. 245 z późnieJszymi zmianami) - Rada Narodowa Mia
sta Łodzi uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Dla celów związanych z ustalaniem czynszów za lokale 
użytkowe dokonuje się podziału miasta na następujące 
strefy: -

I strefa - centrum 
II strefa - pośredlJia 

III strefa - peryferyjna 
o granicach wykazanych w załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 2. 

Wysokość stawek czynszowych za lokale użytkowe okre
ślona jest w tabelach 1-8 stanowiących załącznik Nr 2 do 
uChwały. 

§ 3. 

1. Obniża .się do 50o~o czynsze obllczone na podstawie sta
wek ustalonych w załączniku Nr 2 w następujących 
przypadkach: ' 
1) dla lokali, w których wykonywane są .usługi o niskiej 

dochodowości (np. wypożyczalnie książek, biura pisa
nia pbdań, biura tłumaczeń), w szczególności gdy 
usługi te wykonywane są przez inwalidów lub osoby, 
które ukończyły 60 lat życia, 

2) dla lokali, w.których wykonywane są usługi rzemieśl
nicze o niskiej dochodowości, nie mające charakteru 
przemysłowego (np. obciąganie, guzików, plisowanie, 
dekatyzowanie, maglowanie bielizny), 

3) dla lokali zajmowanych przez jednostki uspołecznio
ne na cele zakwaterowania uczących się (np. bursy, 
internaty, domy studenckie). 

\ 2. Po zastosowaniu obniżek z kilku tytułów czynsz nie 
może wynosić mniej niż 40% czynszu obliczonego na 
podstawie stawęk podanych w tabelach. Podstawę sto
sowania ulg przewidzianych w ust. 1 stanowią zaświad
czenia jednostek nadrzędnych w gospodarce uspołecz
nionej, a w odniesieniu do przedsiębiorstw nieuspołecz
nionych za,świadczenia właściwych organizacji samorzą
du gospodarcz,ego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w przypadku zatrudniania pracowników, 

§ 4 .. 

Traci moc uchwała Nr 17/5:8 Rady Narodowej m. Łodzi 
z dnia 11 września 19'58 r. w sprawie podziału miasta na 
strefy oraz ustalenia wysokości stawek czynszqwych za lo
kale użytkowe. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały porucza się Prezydentowi ::\Iiasta Ło~ 
dzi. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 roku. 

Przewodniczący 
Rady Narodowej Miasta Łodzi 

Bolesław Koperski 

Załącznik nr l do uchwały 
Nr VI/24/74 Rady Narodo
wej m. Łodzi z dnia 19 gru
dnia 19'74 roku 

GRANICE STREF 

dla ustalania opłat za lokale użytkowe 

Strefa I - zamyka się w granicach ustalonych ulicami: 
ul. Obr. Stalingradu obustronnie do ul. Gdańskiej, ul. Gdań
ską obustronnię do ul. Ogrodowej, ul. Ogrodową obustron
nie do ul. .Zachodniej, ul. Zachodnią obustronnie do ul. Zgier
skiej, ul. Zgierską obustronnie do ul. Dolnej, ul. Dolną z jej 
przedłużeniem obustronnie do ul. Franciszkańskiej, ul. Fran
ciszkańską obustronnie do ul. Północnej, ul. Północną obu
stronnie do ul. Źródłowej, ul. Źródłową obustronnie do Pla
cu Inwalidów' Wojennych, Placem Inwalidów Wojennych 
do ul. Kopcińskiego, ul. Kopcińskiego i jej przedłużeniem 
-..:.. ul. Promińskiego obustronnie do ul. B-go Marca, ul. 8-go 
Marca obustronnie do ul. Kilińskiego,' ul. Kilińskiego obu
stronnie do ,ul. Dąbrowskiego, ul. Dąbrowskiego obustron
nie do przedłużenia ul. Kruczej, projektowanym przedłu
żeniem ul. Bednarskiej i ul. Bednarską obustronnie do 
ul. Pięknej,' ul. Piękną obustronnie do Al. Politechniki, 
Alejami Politechniki obustronnie do ul. Mickiewicza, 
ul. Mickiewicza obustronnie do ul. Łąkowej, ul. Łąkową 
obustronnie do ul.ŻeHgowskiego, ul.' Żeligowskiego obu
stronnie do ul. Obr. Stalingradu. 

Strefa II - zamyka' się wokół strerfy I w granicach usta
lonych ulicami: ul. Limanow!5kiego (od torów kolejoWych) 
obustronnie do ul. Glinianej, ul. Glinianą i jej przedłuże
niem na północ do rzeki Brzozy, doliną rzeki Brzozy do 
ul. Karłowicza, ul. Palmową do uL Alei Róż, Aleją Róż 
obustronnie do ul. Folwarcznej, uL Strumykową obustron
nie 'Clo ul. Rybackiej, ul. Rybacką obustronnie, ul. Cze
remChy i jej przedłużeniemdbustronnie do torów kolejo
wych, dalej wzdłuż torów kolejowych do ul. Strykowskiej, 
ul. Strykowską obustronnie do ul. Telefonicznej, ul. Tele
foniczną obustronnie do ul. Konstytucyjnej, uL K'onstytu
cyjną obustronnie do torów kolejowych, następnie wzdłóż 
torów kolejowych do ul. Tunelowej, ul. Tunelową obustron
nie do ul. A. Czerwonej, ul. A. Czerwonej obustrDnnie do 
ul. Niciarnianej; ul. Niciarnianąobustronnie do torów ko
lejowych, następnie wzdłuż torów kolejowych do uL Lima
nowskiego. 

Strefa 111- obejmuje pozostałe tereny do granic miasta. 

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/24/74 
Rady Narodowej Miasta Łodzi z dnia 
19. XII. 1974 r. 

TABELA STAWEK CZYNSZOWYCH ZA LOKALE UŻYTKOWE 

w budynkach bez w budynkach bez w' budynkach bez w budynkach posia- w budynkach posia-
urządzeń technicz- dających instalacje dających instalację 

instalacji wodo- instalacji wodociągo- nych a posiadających wodociągowe i jedno wodociągową i dwa Kategoria lokalu Strefa ciągowej i innych weja posiadających 
instalację urządzenie lub więcej urządzeń 

urządzeń technicz- jedno' urządzenie, 
~Odo<ri,ągową techniczne' technicznYCh nych za 1 m2 zł techniczne za 1 m2 zł ' za 1 m2 , żł za 1 m2 ,zł za 1 m2 zł -

1 - 2 3 4 5 6 7 
! 

Tabela nr 1 I 18,00 19,20 ' 19,80 21,30 22,80 
II 17,25 18,40 18,97 20,41 21,85 

Biurowe III 12,00 12,8Q 13,20 ]4,20 15,20 

Tabela nr 2 I 16,20 1'7,40 18,00 19,20 20,40 
II 

.I 
15,52 16,67 17,25 18,40 19,55 

Przemysłowe III 10,.80 11,60 ' 12,00 1'2,80 13,60 
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ciąg dalszy zał. Nr 2 

2 3 4 5 

Tabela nr 3 I 21,90 23,40 24,00 
I! 20,99 22,42 23)00 

Handlowe III 14,60 15,60 16,00 

Tabela nr 4 A B A B A B A 
Gastronomiczne I 21,90 24,00 23,40 25,80 24,00 26,40 25,50 
i gasttonomiczno- II 20,99 23,00 22,42 24,72 23,00 25,30 24,44 
-rozrywkowe III 14,60 16,00 15,60 17,20 16,00 17,60 17,00 

Tabela nr 5 I 8,70 9,30 9,60 
Pomieszczenia skła- I! 8,34 8,91 9,20 
dowe i garaże. II! 5~80 6,20 6,40 

Tabela nr 6 I 14,10 15,30 15,60 
Służące celowi kultu- II 13,51 14,66 14,95 
ry, oświaty, zdrowia, III : 9,40 10,20 10,40 
pomocy społecznej 
i innym socjał. lokal. 
widowiskowe. 

Tabela nr 7 I 13,50 14,50 15,00 
Rzemieślnicze II 12,15 13,05 13,50 

III , 10,80 11,60 12,00 

UW A G A: W rubryce A' podane są stawki dla lokali przeznaczonych wyłącznie do żywienia, 
w rubryce B podane są stawki dla lokali rozrywkowych. 

poz. 4 

UCHWAŁA Nr VI/26174 

Rady Narodowej Miasta Łodzi 

z dnia 19 grudnia 1974 roku 

w sprawie wyboru ławników do Okręgowego Sądu Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi 

Na podstawie art. 2·5 ustawy z dnia 2;4 października 1974 r. 
o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 1974 r; Nr 39, poz. 231) - Rada Narodowa Miasta ŁO,dzi: 

1. Stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania dokonano. 
wyboru: . 
1) 80 ławników do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpie

czeń Społecznych w Łodzi z listy Prezydenta Miasta.! 
Łodzi,' , 

2) 80 ławników do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpie
czeń Społecznych w Łodzi z listy Łódzkiej Rady 
Związków Zawodowych. 

Listy wybranYCh ławników stanowią załączniki do ni
niejszej uchwały - zgodnie z protokółem Komisji Skru-, 
tacyjnej. ' 

2. Porucza wykonanie uchwały Prezesowi Okręgowego Są
du' Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obo
wiązującą od dnia 1 stycznia 1975 roku. 

4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku' Urzędo
wym R~y Narodowej Miasta Łodzi. 

Przewodniczący 
Rady Narodowej Miasta Łodzi 

Bolesław Koperski 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V1/26/7 4 
Rady Narodowej Miasta Łodzi 
z dnia 19 grudnia 1974 roku 

Ławnicy Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń SpołecznYCł:l 
w Łodzi na lata 1975-1978 wybrani na sesji RadyNarodG~ 
wej Miasta Łodzi w dniu 19 grudnia 1974 r. z listy Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

1. Czesława Sadkowska 
2. Jan Raróg 
3. Włodzimierz Korniluk 
4. Leokadia Jóźwiak 
5; Zuznanna Nawrocka 
6. Tadeusz Krawczyk 
7. Jerzy Krysiak 

,8. Alicja Marczak 
9. Łucja 'Mikolajczyk 

10. Tadeusz Czarnecki 
11. Janina Piątkowska 
12. Wacław Kliczew.ski 
13. Michał Ziemnicki 
14. Czesław Skibiński 
15. Anna Kulpińska 

·16. Stanisława Gawlik 
17. Bronisław Prociow 
18. Antoni ~ajerowski 
19. Celina' Skura 
20. Paweł Niewiadomski 
21. Stanisław Stefaniak 
22. Bogdan Chojecki 
2:3. Karol Włodarczyk 
24. Teresa Jarnatowska 
25. Irena Bronowska 
26. Mirosława Borowiecka 
2'7. Krystyna Migas 
28. Tadeusz Wasilewski 
29. Krystyna Droż'dż 
30. Kunegunda Gawrysiak 
31. Alicja Białkowska 
32. Władysław Malka 
33. Halina' Piotrusiak 
34. Adelajda Banaszek 
3.5. Tadeusz Pszczoła 
36. Ryszard Gąsiorowski 
37. Edward Krzysztofowicz 
38. Tadeusz Błaszczyk 
39. Stanisław Trzciński 
40. Zdzisław Drużyński 
41. Leoh Stawicki 
42. Zofia Zawalska 
43. Edmund Owczarek 
44. Mirosława Blaszak 
45. Roman Białas 
46. Czesław Szubert 
4'7. Melania Pawłowska 
48. Wiesław ~iller 
49. Bożena Potrzebowska 
50. Kazimiera' Bezel 
51. Zenobia Kwapień 
52. Piotr Pawełczyk 
53. WieS'ława Pawlina 
54. Krystyna Nowak 
55. Helena Nowacka 
56. Stanisława Sykurska 
5'7. Mirosława Wypych 
58. Roman Malinowski 
59. Urszula Białkowska 
60. Stanisław Kuba 

6 

25,50 
24,44 
17,00 

B 
, 28,20 
. 27,02 
18,80 

10,20 
9,77. 
6,80 

16,80 
16,10 
11,20 

16,00 
14,40 
12,80 

Nr 1 

7 

27,30 
26,16 
18,20 

A B 
27,30 30,00 
26,16 28,75 
18,20 20,00 

11,10 
10,64 
7,40 

18,00 
17,25 
12,00 

17,00 
15,30 
13,60 
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61. Tadeusz Malesa 
62. Włodzimierz Ogniew 
63. Jadwiga 'Stachowska 
64. Lech Mardofel 
65. Zofia Polanowska 
66. Józef Wiśniewski 
67. Stanisław Zubrzycki 
68. Janina Socha 
69. Wlodzimierz Ignatowicz 
70. Krystyna Krzemińska 
71. Irena Grodzicka 

I . 72. Juliusz Kryński 
7'3. Jadwiga Biłek 
'74. Czesław Napieraj 
75. Maria Stefańczyk 
76. Zofia Bujanowicz 
77. Władysław Strycharz 
78. Mieczysław Szatkow.ski 
79. Mirosław Mikołajewski 
80. Lidia B;mdachowicz 

Łódź, grudzień, 1974 rok. 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/2.6/74 
Rady Narodowej Miasta Łodzi 
z dnia 19 grudnia 19'74 roku 

Ławnicy Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
w Łodzi na lata 1975-1978 wybrani. na· sesji Rady Narodo
wej Miasta Łodzi w dniu 19 grudnia 1974 roku z listy Łódz-
kiej Rady Związków Zawodowych~ , 

1. Mirosława Wacowska 
2,. Marian Skura 
3. Helena Zalasa 
4. Zygmunt Niedzielski 
5. Stanisława Morka 
6. Zbigniew Zodke 
7. Łucja Kalinowska 
8. Stefan Orzechowski 
9. Halina Polczyńska 

10. Aniela Grabarczyk 
11. Leon Mielczarek 
12. Mieczysław Marona 
13. Edward Klink • 
14. Halina lVJ:ikina 
15. Zygmunt Maciejak 
16. Anna Płoszajska 
17. Barbara Kulary 
18. Władysław Krzyżanowskj 
19. Jan Ślawski 
20. Maria Żebrowska 
21. Bernard Bochyński 
22. Henryka Cichacz 
23. Tadeusz Wasiak 
24. Rinalda Hańczak 

) 

25. Barbara Golańska 
2'6. Kazimiera Król 
27. Janina Krzysztofiak 
28. Zbigniew Dudziak 
2'9. Edward Śliwkowski 
30. Zofia Grabia 
31. Bożena Brandenburg 
32. Stanisław Król 
33. Ryszard Cie.siołkiewicż 
34. Stanisław Bogaj 
35,. Danuta Kotwa 
3,6~ Leonard Podgórski 
37. Krystyna Romanowska 
38. W,acław Gorczycki 
39. Marta Czarnecka 
40. Danuta Wojdyłło 
41. Mariusz Jachowicz 
42. Maria Chmielecka 
43. Halina Drutowska 
44. Daniela· Filipiak 
45. Halina Mróz 
46. Czesława Duczyńska 
47. Irena Fabiś 

. 48. Łucja Kucińska 
49. Eleonora Włodarczyk 
50 .. Alojzy Michałowski 
51. Czesława Komorowska 
52. Jan· Kowalski 
53. Jerzy Oleksiewicz 
54. Stanisław Dąbrowski 
55. Kazimierz Wybraniec 
56. Czesław Toszek 
57. Jan Walczak 
58. Teodozja Zasina 
59. Stanisław Dubilas 
60. Andrzej Małecki 
61. Zofia Wojda 
62. Jadwiga Banasiak 
63. Zdzisław Wilczyński 
64. Miroslawa Urbuś 
65. Ludwik Przymuszała 
66. Włodzimierz Radzilowski 
67. Alicja Nowakowska 
68. Danuta Szewczyk 
69. Honorata Tyfa 
70. Teresa ŚWierczyńska 
71. Longina Bobowska 
72. Boleslaw Dębski 
7'3. Józef KaczOrowski 
74. Jerzy Wagner 
75. Maria Florczak 
76. Kazimiera Zdanowska 
77. Roman Hank 
78. Biruta Domagała 
79. Filomena Kokol 
'80. Wanda Ramecka 

Łódź, grudzień, 19'74 rok. 

Str. 19 
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Konto: Narodowy Bank Polski - IV Oddział Miejski w Łodzi - nr 908/94/2-595 część 97 tytuł 9133 § 77. 
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów Dziennika należy wnósić "do Administracji Dziennika 

niezwłocznie po otrzymaniu następnego, kolejnego numeru. 

Prenumerata roczna ze skorowidzem wynosi zł HI.-, półroczna -
bez skorowidza zł 10.-. Cena pojedynczego egzemplarza do 4 stronic 
druku - zł 9.90. Przy większej ilości stronic - o zł 0.30 więcej 
od ,każdej drukowanej stronicy. Ogłoszen.ie - zł 2.7 za wiers'z mm 
1 szp. Za układ tabelaryczny dolicza się 100% • 

Cena egz. zł 5,40 

ODBIORCA Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem 

Sprzedaż pojedynczego egzenw>larza odbywa się w Wydziale Budże
towo-Gospodarczym, Łódź, ul. Piotrkowska 184, pokój 202, II piętro, 

lewa oficyna, telefon 290-40 wewn. 60.8. WSi P Łódź. Zam. 52/Co. 860 egz. U-lO. 


