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USTAWA ( 

z dnia 25 stycznia 1958 l., 

o radach narodowych. 

W celu : / 

- usta wowego określenia zakresu działania rad 
wych i 'dalszego rozszerzenia ich uprawnień , 

- ' prawidłowego ustalenia kompetencji organów 
rodowych, 

narodo-

rad na-

- umocnienia samodzielności rad narodowych, przy rów
noezesnym ustaleniu uprawnień nadzorczych, niezbęd

nych dla realizacji jednolitej pol ityki w Państwie, 

stanowi s ię, co następuje: 

! . Rozdział l . 

/ 
Przepisy og~lnt'l. 

5) gospodarki komunalnej -i mieszkaniaw'>j, 
6) handlu wewnętrznego, 

'7; skupu, 
8) budowy l utrzymania dr6goraz transportu drogowego, 
9) gospodarki Wodnej, 1 

10) oświaty I kultury, __ __. 
. ~' ~ 

11 )zdrowi~,~~.~u~J!!;;ćznej, turystyki, 
- 12) zatrudnienia, -

13) rent i pomocy społecznej; 
14) finansów, 
15) inlłe sprawy administracji państwowej , w zakresie prze

widzianym w obowiązujących przepisach. 

Art. 1. 1. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wta- • 

3. Radom narodowym przysługuje .~' zakresie przewi
dzianym niniejszą ustawą lub przepisami szczególnymi pra
wo kontroli i koordynacj i dziaJaln9Ści nie podporządkowa
nych im organów pal'Jstwowych, instytucji i jednostek go-- ,dza nalezy dó ludu . pracującego miast i wsi. 

2, "Rady narodowe w gromadaCh, osiedlach, miastach, 
dzielnicach większych miast, powiatach i województwach 
III organami władzy państwowej ludu pracującego I wyra-
Żaj'1I jeg!) wolę. -

~rt. 2. 1. ,Rady narodowe "sll wybierane przęz ludnoś~. 

2.. . Radni są odpowiedzialni przed swymi wyborcami 
i 'mo~!I . być przez nich odwoływani. 
_ 3. Tryb . : przeprówadzanl~ - wybor6w " oraz odwoływania 

.. radnych określa . O,rdynacja wyboJcza do rad na-rodowych. 

. \ Art. 3. 1. Rady narodowe -kierują na' swoim terenie 
q.ziałalnością gospodarczą, społecznl\ i kulturalną; należą do 
nich ws"zystkie spr-awy w zakre$ł. władzy l · administracji 
państwowej, nie za~trzeżone na rzecz i nnych 'Orglmów. 

2. W szczególnqści do zakresu działania rad narodo-
Wych należą sprawy: 

1) ochrony porządku I bezpieczeństwa publicznego, 
2) rolnictwa, 
3) -przemysłu terenowego i rzemiosła, 
4) budownictwa terenowego, inspekcji _ budowlanej, zabu

dowy miast i wsi, 

spodarczych. -

Art. 4. -Rady narodowe dbają o coraz' lepsze zaspoka- -, 
janie potrzeb !udnośc:i i o wszechstronny rozwój terenu, 
wiążąc Jego potrzeby z :zadaniami ogólnopa·ństwowymi. . , 

i 
Arl ~. Rady narodowe czuwają nad przestrzeganiem 

praworządności ludowej, ochraniają wła·sność społeczną, za
.bezpieczająprawa obywateli, wspó.łdzialają w um.acni,aniu' 
obronności i bezpieczeń~twa -Państwa. 

Art. e. Rady narodowe zwalcżają przejawy samo";,olf_ 
biurokratycznego stosunku do obywateli oraz czuwajll ' 

nad wykonaniem przez .obywateli obowi-ązków względem . 
Państwa. - . ," , 

: 
Art. 7. l. W ramach uprawnień nadanych im przez usta· 

wy rady narodowe wydają , przepisy prawne ' powszechnie . 
obowiązujące na danym terenie. ' I , 

2. Rady narodowe mogą wydawać w szczególności za-
-- I I 

rządzenia porządkowe w celu ochrony bezpieczeństwa" SPO- j 

koju i porządku publicznego w zakresie nie unormowanym ' 
odrębnymi przepisami. Zasady i tryb wydawania zarządzen .t 

norządkowych określa ustawa. ( . 

\ 
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Art. 8. 1. Rady narodowe um~cniają więź władzy pań-
8twowej ,z ludem pracującym miast i wsi. ,przyciągając co

. raz szersze , rzesze ludzi pracy ~o udziału w rządzeniu Pań
.twem. 

2. Przy wykonywaniu swoich zadań ' rady narodowe 
ko rzystają z inicjatywy i współdziałania orgc1 nizacji poli
tycznych, związków zawodowych i ,innych organizacji spo
łecznych ludu pracującego, jak również rad' robotniczych 
j organizacji rolni czych. 

3. ' Rady narodowe i ich organy obo wiązane są wy ja
tniać ludności zasadnicze cele i wytyczne polityki władzy 

ludowej. 

Art. 9. Rady narodowe wykonują swoje zadania na 
lesjach, za pośrednictwem ~woich organów pomocniczych-
komisji rad na rodowych, przez dz iałalność radnych w tere
nie oraz poprżez swój organ wykonawczy i zarządzający-
prezydium rady narodowej i podporządkowane mu terenowe 
organy admin istracji państwowej , -- w,ydziały. 

R o z d z i a ł . 2. 

Zadania rćl,d, narodowych. 
\ 

Art. 10. 1. Rady narodówe uchwalają wieloletnie i rocz' 
ne plany gospodarcze. Plany te powinny być zgodne z kie
runkami i zadaniami ustalonymi dla gospodarki rad naro
dowych w Narodowych Planach Gospodarczych. 

2. ,Plany, o których moWa w ust. 1. powinny również 
o.bejmować ważniejsze zadania jednostek objętych planem 

, centralnym, a dotyczą~: terenu działalności rady narodowej. 
3. Roczne plany gospodarcze powinny być uchwalane 

w roku poprzedzającym rok objęty planem. 
Art. 11. 1. Rady narodowe uchwalają corocznie , budże· 

2. Wyda tk i ustalane 'w Qudżetitcl\ .. .Ję!.>JlO-wych powillny 
znajdować pokrycie przede wszystkim w dochodach wła· 
snych; radom narodowym może być przyzna na dotacja 

'~ budżetu centralnego, stosownie do przepisów , prawa budże
towego. 

3, ' Dochodam i własnymi są w szczególności: 
1) wpłaty podległych radzie narodowej przedsiębiorstw 

i zakładów, 
2) wpłaty za korzystilnie ze świadczeń i psług oraz do

chody majątkQwe i admin'istracyjne j edńostek podle~ 
głych radzi e ' narodowej, 

3). wpłaty z p'odatków i 'opIat terenowych Oraz udziałów 

w dochodach budżetu centralnego, które u sta lq odrębne 
·przepisy . 

4. V/ygospodarowane nadwyżk i eud,Żelowe rady na ro
' dowe wyko rzystują dla realizacji swoich zadań, na zasada.ch 
, usta lonych w pniwie bud~etowym. 

- Ar~. 12. Rady T\arod~we ucl 1;ielają organizacjom sp ĆJ ł
'diielczym pODlocy przy wykonywani~l ich zadań 'Oraz koor
dynują ich d ziałaln ość, gospodarczą z dzjałąlnoś cią gospo
darczą jednoste.k podpprządkowanycb radoin narodowym; 

) w tym celu rady, narodowe rozpatrują plany gospodarcze 
organizacji spółdzielczych l okresowe sprawozdania z ) ch 
wykonywania. , . , 

Art. 13. Rady narodowe, współdz i ałają z kierownikami 
przedsi(; bior.stw nie podporządkowanych radom ria rodowym 
1 z nidami robotn iczymi, w szczegóinoŚci celem wykorzy
litania możliwości produkcyjnych zakładów dla potrzeb ' 
miejscowego rynku i potrzeb komunalnych, uzgadniania 
planów budownictwa mieszkaniowego I realizacji wspólne
go budownictwa dla potrzeb socjalnych 1 kulturalnych, rea-

, lizacjl wspólnych inwestycji komunalnych, realizowania czY"'" 
.nów społecznych oraz 'zapewnienia należytej gospodark!.. 
w przedsiębiorstwach wodą, ~ gażem i irrnymi świadczenrami 
komunalnymi. ' 

Art. 14. t. Wojewódzkie rady narodowe nadają ogól
ny kierunek działalnośCi rad narodowych na , terenie woje. 
wództwa oraz koordynuj ą działalność rad narodowych po- "' ', " 
wiatowych i mie jskich w mias tach stanowiących powia!y 
miejskie. I 

2. Wojewódzkie rady narodowe sprawują administra
cję państwową w zakresie przewidzianym w obowlązujll
cych przepisach. 

3, Wojewódzkie rady narodowe podejmują działalność 
gospodarczą, społeczną i kulturalną o zasięgu sąerszym niż, 
powiatowy; w. szczególności do ich zakresu działania n_ale
żą sprawy: 

1) przedsiębiorstw przemysłu terenowego, projektowycli 
l , budowlanych o zasięgu wojewódzkirrl lub międzypo- ' 

wiatowym, 
2) państwowych gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw me

chanizacji rolnictwa oraz robót melioracyjnych, 
3) przedsiębiorstw państwowej ' komunikacji samochodoweJ, ' 
4) państwowych hurt owni spożywczych i przemysłowych 

w , zakresie uśtalonym przez Radę Ministrów, z wyjllt
kiem hurtowni o zasięgu międzywojewódzkim, 

5) budowy i utrzymania dróg państwowych i mostów w , 
zakres ie ustalonym przez ' Radę Ministrów, 

6) szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych w 
zakresie przewidzianym w obowiązujących przepIsach,. 

7) tea trów, bibliotek wojewódzkich, muzeów, wojewódz-
kich domów kultury, ' ' 

8) wojewódzkich i rejonowych szpitali oraz przedsiębiorstw 
aptek, przedsiębiorstw uzdrowiskowych o znaczeniu wo
jewódzkim i sanatoriów, 

9) zakładów specjalnych pomocy społecznej. 

Art. 15. Wojewódzkie rady narodowe mogą przekazy
wać niektóre swój e zadania, o których mowa wart. 14' 
ust. 3, radom narodowym bezpośrednio niższego. stopni,a', 
stosownie do wytycznych Rady Ministrów, wydanych za 
zgodą Rady Państwa; przekazanie następuje za zg0dą rady ' 

,na rodowej, która ma p,rzejąć zadania, przy równoczesnym , 
przekazaniu śro'dków' s'łużących do wykonywania ty<:h za-
dań. ' 

, Art. 16. 1. Utworzenie na obszarze województ"{:a przed- ,', 
siębiorslwa llib zakładu zarządzan'ego cent!alnie oraz Jego .. 
li kwidacj a wymaga uzgodnieni a z prezydiami wojew.ódzkich 
rad na rodowych. ' ,-

2. Przępis ust: 1 stosuje się odpowiednio do z,n~Jan, w 
produkcj f przedsiębiorstw zarządzanych centralriie, · jeżeli 
zmiany te \v sposób istotny wpływają na wykorzystanie l" 

miejscowych ,źróq.eł energn 'lub surowców i innychża"so- " 
bów bądż teź na stan zatrudnienia IU:b warunki , zdrow6tne ,-
danego terenu:' " 

3. -Prezydia , wojewódzk!ich rad narodowych ndawoj, 
żądanIe otrzymują do. wiadomości wskaźniki planow przed
siębiorsty; i , ,lalda<lów zarząd?:anych cent~alnie, dZlałającydi 
na ich terenie, jak ' równjei k;wartalne sprawozdania , :r; wy- , 
konanfa tych planów. . , 

4. Rada Ministrów określl zasady 1 tryb wykonywania 
postanowi,eń nlniejsżego artykułu. 

Art. 11. Prezydi.um wojęwłJdzkie} rady narodowej t1afa~ 
la wytyczne podziału kredytów baniowych przyz;nanycD' 
dla województwa, a przeznaczonych dla spółdzielczych oraz 
nie ~spolecznionych jednostek gospodrarczych, 
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Art. 18. 1. Powiatowe rady narodowe I miejskie w 
miastach stanowiących powiaty miejskie właściwe są we 
wszystkich sprawaeh należą~ych do zakresu działania rad 
naIodowyclr ' z wyjątkiem spraw 1 zastrzeżonych do właści
~ośc1 rad narodowych niższego lub wyższego stopnia. 

2. Powiatowe rady narodoyve I miejskie w miastach 
stanowiących powiaty miejskie sprawują administrację pań
stwową w zakresie przewidzianym w obowiązujących prze
pisach. 

Art. 19. 1. Do zakresu działania powiatowych rad na
rodowych należą w szczególnoścl sprawy: 

1.) przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa I robót mel iora
cyjnych w zakresie ustalonym przez Radę Ministrów, 
obsługi weterynaryjnej, ochrony roślin, upowszechnie
nia wiedzy rolniczej, kontroli działalności kółek i or
gą.nizacjl rolniczych w zakresie spraw zleconych im 
przez Państwo, 

2) pomocy dla spółdzielczości produkcyjnej 1 innych form 
zespołowej' gospodarki na wsi, 

3) przedsiębiorstw przemysłu terenowego i remontowo-bu
dowlanych, 

") bud'ownictwa wiejskiego, 
5) przedsiębiorstw miejskiego handlu detalicznego pań-

stwowych przedsiębiorstw gastronomicznych, 
i) budowy i utrzymania dróg lokalnych, 
1) szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych w 

zakresie przewidzianym w obow i ązujących przepisach, 
8) powiatowych domów kultury, teatrów, kin, muzeów 

I archiwów regionalnych, 
9) lecznictwa otwartego o zasięgu powiatowym, szpital! 

powiatowych, przychodni ' specjalistycznych, pow iato
. wych stacji pogotowia ratunkowego, powiatowych sta
cji sanitarno-epidemiologicznych, aptek, przedsięb io r stw 
uzdrowiskowych, ' . 

10) zakładów pomo'cy społecznej. 

2. Powiatowe rady narodowe koordynują d~iał a lność 

rad narodowych niższegó stopnia. 

Art. 20. Powiatowe rady narodowe mogą za zgodą wo
jewódzkich rad narodowych przekazywać niektóre swoje 
7:ap,anfa, o których niowa wart. 19 ust. 1, radom narodo
wym niższego stopnia, przepis art. 15 stosuje się odpo-
wiednio. . 

A~t. 21. 1. Podstawowym zadaniem miejskich rad na
rodowych jest prowadzenie gospodarki komunalnej, zaspo
kajanie potrzeb bytowych i kulturalnych mieszkańców mia
ata. 

2. Miejskie Iady narodowe sprawują administrację pań

ItWOWI\ w zakresie przewidzianym w obowiązujących prze
p,isach. 

3. W szczególności do zakresu działania miejskich rad 
narodc>wych w miastach nie stanowiących powiatów miej
&kIch należą sprawy: 

1J miejskich elektrowni I gazowni, zakładów wodociągo- ' 
wych , kanali~acyjnych i oczyszczania miasta oraz przed
siębiorstw komunikacji miejskiej, jak również budowy 
i utrzymania dr?g, ulic, placów i mostów, 

2) zarządu budynków mieszkalnych, hoteli miejskich, go
spodarki terenami, 

3) miejskich zakładów produkcy.jnych I jednostek usługo-
wych, . 

') zabezpieczenia właściwego pomieszczenia I obsługi go
spodarczej szkół podstawowych oraz prowadzenia przed-
szkoli, ' 

5) teatrów, InstytucJI muzycznych, archiwów, miejskich 
domów kultury i świetlic, bibliotek powszechnych! 

-' 
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6) lecznictwa otwartego, izb porodowych I punktów połoi
niczych oraz żłobków. 
4. Do rad narodowych miast stanowiących powiaty 

miejskie stosuje się prżepis ust. 3 oraz odpowiednio prze
pisy o ' zakresie działania powiatowych rad narodowych. 

5. Do rad narodowych miast wyłączonych z województw 
mają ponadto odpowiednio zastosowanie przepisy dptyczące 
zakresu dzi ałariia l uprawnień wojewódzkich rad narodo
wych. 

Art. 22. L W miastach podzielonych na dzielnice mieJ
skie rady narodowe przekazują część swoich zadań dziel
nicowym radom ncirodowym. Rada Mmistrów za zgodą Ra
dy Państwa może określić zadania, których przekazanie jest 
obowiązkOWe. 

2. Miejska rada narodowa nie może przekazać dzielni-
cowym radom narodowym uprawnień dotyczących: 

1) wydawania przepisów prawnych" /' 
2) stanowienia 'o podatkach, opłatach Świadczeniach, 
3) prowadzenia przedsiębiorstw i zakładów clających ogól

nomiejskie znaczenIe, 
4) dysponowania n ieruchomościami 1 urządzeniami mallł

cymi ogólnomiejskie ,. znaczenie. 
3. W sprawach administracyjnych dzielnicowym radom 

narodowym w miastach wyłączonych z województw przy
sługują uprawnienia powiatowych rad narodowych; a pozo
stałym dzielnicowym radom narodowym ""- uprawnienia rad 
narodowych miast nie stanowiących powiatów miejskich. 

Art. 23. Rady narodowe osiedli zapewniają rozwój urzą:
dzeń komunalnych w osiedlu oraz wykonują zadania, okre
ślone dla miejskich rad narodowych w mias tach nie stano
wiących powiatów . 

Art. 24. 1. Podstawowym zadaniem , gromadzkich rad . 
narodowych jest popieranie rozvJoju prod'ukcji rolnej, wy
korzys tanie lokalnych możliwoś ci dla zaspokojenia potrzeb 
komunalnych, socjalnych i kulturalnych miesżk ańców gro
mady oraz zapewnienie wykonania prz,ez nich obowiązków 
względem Państwa. 

2. Gromadzkie rady nar~dowe sprawują administrację 

państwową w zakresie' przewidzianym w obowiązujących 
przepisach, w szczególnośd w zakresie podatków i innych 
św,iadczeń, prowadzenia spraw meldunkowych Irejesttacjl 
aktów stanu cywil~o. 

3. W szczególności gromadzkie rady narodowb: 
1) współdziałając z kółkami rolniczymi, spółdzielniami pro

dukcyjnymi i innymi organizacjami spółdzielczymi, dba
ją o właściwe i terminowe przeprowadzanie prac w rol
nictwie, czuwają nad stanem sanitarno-weterynaryjnym 
w gromadzie i organizują ochronę roślin, 

2) współdziałają z radami robotniczymi w państwowycH 
gospodarstwach rolnych, 

3) stosownie do przepisów O ochronie lasów nie stanowl,,
cych własności Państwa dbają o prawidłowy rozw6J 
i ochronę drzewostanu, pomagają VI organizowaniu ze
społów leśnych, dbają o zalesienie nieużytków oral 
o rozwój i ochronę zadrzewień, 

4) współdziałają ze spółdzielniami zaop~trzenla i zbytu vi 
sprawie należytego zaopatrzenia wsi ' w artykuły prze
mysłowe I konsumpcyjne oraz dbajl\ o rozwój jedno--,' 
stek usługowych, 

5) zarządzają mieniem gromadzkim, prowadzą drobne za
kłady produkcyjne, młyn'y gospodarcze I jednostki usłu
gowe, zapewniają usługi komunalne oraz utrzymują lo
kalne drogi gruntowe, . 

6) zabezpieczają właściwe pomieszczenie I obsługę gospo
darczą szkół podstawowych, szkół przysposobienia roI-

" 

" 
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niczego, przedszkoli i izb porodowych, prowadz~ 'wietli
ce gromadzkie, biblioteki, dziecińce, punkty felczerskie, 
położnicze ' i żłobki. 

Art. 25. Rada Państwa może: 
1) szczegółowo określić zadania rad narodowych poncze

gp lnych stopni, 
2) na wniosek Rady Ministrów przekazywać radom naro

dowym , niższychstopn( zadania rad narodowych wyż
"--~zych stopni. 

R o z d z l a ł 3. 

Sesle rad narodowych. 

Art. 26. t. Na sesjach rady narodowe rozpatruj~ spra
wy mające zasadnicze znaczenie dla daneg<l terenu, w szcze
gólności uchwalają plan gospodarczy 1 budżet oraz rozpa
trują sprawozdania ż ich wykonania, ustalają wytyczne dla 
wykonywania ważniejszych zadań, powołują i odwołuj~ IWO
je organy, udzielają wytycznych dla ich działalności l roz
patrują ich sprawozdania. 

2. Przed sesją komisje 1 radni badają w terenie spra
wy, Które mają być przedmiotem obrad, w Izczególnołci za
aięgają w tym przedmiocie opinii wyborców. 

• Art; 'J,7. 1. Prezydium wybrane przez radę narodową 
poprzedniej kadencji zwołuje pierwszą sesję nowo obranej 
rady narot;lowej ,nie później niż w ciągu dwóch tygodni od 
dnia wyborów. W nowo utworzonych jednostkach podziału 
administracyjnego pierwszą sesję zwołuje prezydium rady 
narodowej wyższego ·stopnia. --

2. Sesję otwiera przeV1'odniczący prezydium. 

Art. 28. Na pierwszej sesji rada narodowa wybiera pre-
Iydium t komisje. ' 

Art. 29. 1. Sesje zwyczajne odbywają się w terminach 
przewidzianych w planie pracy. uchwalanym corocznie przez 
rady narodowe i określającym glówne zagadnienia porząd
ku obrad. ' 

2 . . Sesje zwyczajne wojewódzk ich (miejskich w miastach 
wyłączonych z województw) rad narodowych 
co najmniej raz na , kwartał. 

, 3. ,Sesjez.wyczajne p0'o/iatowych lad 
I miejskich w miastach slanowiącychP9.lviaty 
dzielnicowych rad narodowych w, miastach 
z województw odbywają się co najmniej raz 
• Iące. 

odbywają się 

narodowych 
miejskie oraz 
wyłączonych 

na dwa mie.' 

4. Sesje z'Wyczajnepozostały.ch rad narodowych odby~ 

/wają się ' co najmniej raz na miesiąc. 

Art. 30. W miarę potrzeby ' zwołuje się sesję ' nadzwy· 
czajną. Sesję nadzwyczajną należy zwołać, jeżeli zażąda 

tego ' we wnlosku ' pisemnym przynajmniej 1/4" radnych. 
wskazując równocześnie , proponowany przedmiot obrad. ' 
W tym przypadku otwarcie sesji powinno nastąpić w ciągu ' 

)0 dni od dnia , z.głoszenia wniosku. 

l Art. 31. 1. Sesję zwołuje urezydium rady narodowej. 
, 2. Projekt porządku obrad, sposob przygotowania sesji 
oraz miejsce, dzień I godzinę jej otwarCia ustala prezydium 
rady narodowej w porozumieniu z przewodniczącymi ko-
misji rad'y narodowej. c 

Art. 3l. 1. Sesję, otwiera przewodniczący prezydium. 

2. Po otwarciu sesji rada narodowa wybiera przewod
blezącego I lekretarza oQrad. Rada narodowa , może ~brać , 
przewodniczącego obrad na kilka lesjl. Na sesjach gro
madzldch ra~ , narodowych przewodniczy przewodniczący 
grom'adzk1eJ rady narodowej. 

, , 

\ 

Poz. 't6 
------------~----------------~--

3. Rada narodowa moie obradować przy obecności co 
najmniej 1/2 ogólnej liczby radriych; wybór lub odwołanie 
prezydium lub poszczególnych osób wchodzących w jego 
skład wymaga obecności co najmniej 2/3 ogólnej ' liczby 
radnych. 

4. W razie stwierdzenia brll,ku quorum przewodniczący 
wyznacza datę następnego posiedzenia. 

Art. 33. 1. Obrady na sesji są jawne. Czas, miejice " 
t przedmiot obrad należy podać do wiadomości publicznej. 

2. Przewodniczący obrad z własnej inicjatywy lub 'na 
wniosek prezydium rady zarządza tajność obrad, jeśli wy-
maga tego dobro Państwa. 

Art. 34. 1. Przewodniczący obrad może udzielić głolu 

zaproszonym osobom spoza rady. 
2. Kierownicy organów terenowych nie p.odporządko- ' 

wanych radzie narodowej maglł być wezwani do udzielenia , ' 
na sesji informacji. 

Art. 35. 1. Uchwały nil lesjl' zapadają zwykłą więk-
szością głosów w głosowaniu jawnym. ' 

2: Przy wyborze i odwoływaniu prezydium rady lub 
poszczególnych osób wchodzących w jego skład oraz w In
nych przypadkach przewidzianych w obowiązujących , prze
pisach stosuje się głosowanie tajne kartkami. Rada narodo
wa może uchwalić tajnośĆ głosowania również w Innych 
sprawach. 

Art. 36. 1. Uchwały rady narodowej podpJsują prze~ 
wodniczący i sekretarz prezydium rady namdowej, a w , przy
padku gdy rada narodowa nie wybiera sekretarzaprezydium .• \ 

' uchwały podpisują przewodnic:z;ący pre~ydium (przewodniczll
cy gromadzkiej rady naroqowej) 'I jeden z członków prezy
dium rady narodowej. 

2. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia Z4-

sady i tryb ogłaszania lich wał rad narodowych oraz wy
dawania dzienników urzędowych wojewódzkich rad na~o-
dowych. ' " 

Art. 37. Rady narodowe uchwalają .regulaminy obrad. 
ok.reślające szczegółowo tryb ich obradowania ... , 

R o z d z i a ł 4. 

KomisIe rad narodowych. 

Art. 38. I. Rady narodowe powołują komisje stale dla 
poszczególnych dziedzin swej dzia.talności oraz w miarę po- , 
trzeby komisje niestałe dla okreŚlonych zadań dorilżnych . 

2, Rodzaje i skład liczbowy poszctególnych komIsji 
określa rad.a narodowa zgodnie :& wytycznymi Rady Państwa 
i w tależnościod miejscowych potrzeb. . 

3. W skład 'kcilliisjiiIloż,na"powoi~ć r6wnlef
v 6soby' i ~p'o

za ,rady w ilości nie ' przekraczającej połowy składu; komi
sji. Prze.wodnic,zących KomIsji powołuje raja narodowa spo
śród radnycQ. 

, Art. 39. KOlllisje włączajłl do udziału w wykonywaniu 
swych zadań specjalistów I inne osoby spoza swego składu, 
zainteresowane dziedziną .praw, dla których komisja jeśt 
właściwa : ' , 

Art: 40. Do zadań stałych komisji rad narodowych na
leży: 

l) utrzymywanie , stałej ł~cznoścl z masami pracującymi 
i ich organizacjami, przyciąganie ich do współpracy 
z , władzą państwowłl 1 jej organami, pobudzanie I wy
korzystywanie społecznej Inicjatywy. przyjmowanie. 
rozpątrywanię i nildawanie dalszego . biegu projektom 

' pochodzącym od organizacji społeczn:ych ' lub"'1lOszcze- ,-, 
gólnych obywateli, ' 
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2) występowanie z Inicjatywą I proj ektami w stosunku do 
rady narodowej l jej organów, 

3) badanie I opracowywanie spraw zleconych przez I.ldę 
narodową: lub przedłożonych przez prezydium, 

4) czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem uchwał 
.l wytycznych rady narodowej i jej prezydium oraz or-
ganów nadrzędnych, . 

5) kontrola działalności wydziałów oraz podporządkowa
nych radzie przedsiębiorstw, zakładów i instytucji, 

6) sprawowanie kontroli społecznej nad nie podporządko
wanymi radzie narodowej organami państwowymi, ln
Itytucjami i jednostkami gosIJodarczymi. 
Art. 41. Organizację l tryb pracy komisji określa 

uchwalony przez nią regulamin prac komisji; regulamin 
podlega zatwierdzeniu przez radę narodową . 

Art. 42. 1. .Komisje podlegają w całej swej działalho
i<::l radzie narodowej l obowiążane są na jej żądanie przed
kłada~ do zatwierdzenia swoje plany pracy oraz składać 
sprawozdania w terminach ustalonych przez radę. 

2. Prezydium rad.y narodowej obowiązane jest udżielać 
komisjom pomocy przy wykonywaniu ich zadań Ol:az włą
czać je o udziału w przygotowaniu ważniejszych uchwał. 

3. Kierownicy wydziałów powinni na zaproszenie ko
misji brać udział w jej posiedzeniach, zasięgać opinii ko
misj.! przed podjęciem ważniejszych decyzji oraz udzielać 
komisji pomocy w realizacji jej zadań. 

4. Jednostki podlegające kontroli, sprawowanej przez 
daną komisję, obowiązane są dostarczyć jej wszelkich wia
domości i materiałów, potrzebnych do wykonania jej za

, dań, wiadomoś ci i materiały tajne udostępnia SIę zgodnie 
• prz~pisami o zachowaniu tajemnicy państwowej. , 

Art. 43. 1. Sprawując kontrolę komisja rady narodowej 
może uchwalać. wnioski zmierzające do ulepszenia działal
ności kontrolowanych jednostek . . 

2. _ .. W miarę . potrzeby komisja zwraca się do ' rady na- · 
r«?dowej lub jej prezydium o , ydanie odpowiednich . zarzą- . 

dg~ ." . / 
3. O sposobie załatwienia wniosku komisji ,prezydium 

obowiązane' jesŁ ' żaWiadomić komisję najpóżniej w ciągu 
DJiesiąca od otqymania wniosku. Decyzja prezydium nie 
uwzględniająca wniosku powinna być uzasadniona. Od tej 
de~yzji komisja może odwołać się do rady narodowej. 

R o z d z i a ł 5. 

P'rawa I obowiązki radnego. ' 

Art. 44. 1. . Radni . skłl!dają na pierwszej sesji rady . na-
lodowej następujące ślubowanie: 

"Slueuję uroczyście , jako tadny pracować dla . dobra 
narodu polskiego i, pogłębia~, jegojędnok, przYHyniać 

się do umacniania więzi władzy państwowej z ludem 
p racuj ącym, troszczyć się o jego sprawy, nie śzczędz'ić 
sw'oich sil dla wykonania zadań rady narodowej". 
2, Ra nni nieobecni na pierwszej sesji rady narodowej 

sk ) adają ś lubowani,e na pierwszym .posied:?eniu, w którym 
u czestniczą· 

Art. 45. Radny obowiązany jest uczestniczyć w sesjach 
rady i w pracach komisji, do której został powołany, oraz 
wykonywać inne obowiązki nałożone nań przez radę na
rodową· 

A{t. 46. 1. Radny utr.zymuje stałą więź z wyborcami, 
dba o najlepsze zaspokojenie ich potrzeb gospodarczych, 
Ipołec~nych I kulturalnych, pobudza ich Inicjatywę w tych 
dziedzinach, przyjmuje ich wnioski i ·· uwagi krytyczne, 

, przedkładając Je radzie bądź jej prezydium lub innym wła
ściwymorganom'l. ' instytucjo rił;' oraz c'zuwa nad sposobem 
Ich załatwienia. 

Poz. 16 

--~ 

2. Radny obowiązany jest wyjaśniać wyborcom swo
j~go okręgu wybo:czego zasadnicze cele i wytyczhe polity
kI władzy ludowej oraz przyciągać ich do ud,zlału w wy
konywanIU uchwal rady narodowej i jej prezydium oraz 
organów nadrzędnych . 

3. Przy wykonywaniu swoich . zadań radny współdzi ała 
z miejscowymi organizacjami społecznymi ludu pracującego . 

4. Radny zdaj e sprawę wy'borcom ze swej pracy oraz 
z działalności rady narodowej i jej organów. 

Aft. 47. 1. Radny może występować do. rady narodowej 
lub jej prezydium z wnioskami o rozpatrzenie spraw wyni-
kających w toku działa lności radnego. . 

2. Radny może na sesji składać interpelację do 'prezy
dium rady narodowej; odpowiedź na interpelację powinna 
być udzielona w ciągu 'dwu tygodni od daty jej złożenia. 

Art. 48. Radny w wykonywaniu swego mandatu cieszy 
się pełnią ochrony prawnej. Rada narodowa lub prezydium 
wyższego stopnia obowiązane są wziąć radnego w obronę 

przed niesłusznymi konsekwencjami w związku z jego dzia
łalnością zgodną ze złożonym ślubowaniem. 

Art. 49. 1. Pracodawca obowiązany jest zwolnić rad
nego i członka komisj i nie będącego radnym dla wyko
nania ich zadań . Zasady i tryb udz ielania zwolnień określi 
Prezes Rady Ministrów. 

2. Za czas zwoln i.enia pracow~ik otrzymuje z zakładu 

pracy wynagrodzenie w takiej wysokośc\, jaka mu przysłu

guje w okresie urlopu wypoczynkowego. 

3. Radnym i członkom komisji przysługują diety i zwrot. 
kasztów podróży ' w wysokości i na 'zasada ch określonych 

przez Rtadę Ministrów w drodze rozporządzenia. 

R o zd z i a ł 6. 

Prezydium rady narodowe). 

Art. 50. 1. Rada narodowa · wybiera . prezydillm ' spośród 
radnych lu b spoza grona rady w składz i e: prze\'{odniczący, 
jego zastępcy, sekretarz i. członkow ie; osoby wchodzące 

w skład prezydium obejmują swoje s.tanow iska z chwilą 
wyboru. . 

2. W miastach nie stanowiąc'ych powiatów I w 'osie
dlach radi! narodowa może wybrać prezydi'lm w składz ie: 

przewodniczący, jego zastępca . i , członkowie. 

3.' W gromadach prezydium rady narodowej składa się 

z przewodniczącego gromadzkiej rady narodowej i człon

ków prezydium. 

Art. 51. I. Wybór przewodniczącego prezydium ' woje
wódzkiej rady narodowej (miejskiej w mieście wyłączonym 
z y.rojewództw. .. ) ,P9dl,e.g;a za"~wj)e.rd,zeniJ:l;, przez Radę Mini
sŁróy.r. 

2. Wybór przewodniczącego prezydium pOWIa towej ra~ 
dy narodowej. (miejskiej w · mieście stanow iącym powiat' . 
miejski oraz · -dziel nicowej w mieście wyłączonym ' z woje
wództwa) podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Mi· 
nistrów. ' 

. 3. Wybór przewodniczącego prezydium dzielnicowej 
rady . narodowej w mieście stanowiącym powiat oraz . miej
skiej rady narodowej w mieście nie stanowiącym powiatu 
podlega zatwierdzeniu przez prezydium wojewópzkiej rady 
narodowej. . 

4. Wybór przewodniczących prezydiów rad narodowych 
osiedli . oraz przewodniczących gromadzkich rad narodowych 
podlega zatwierdzeniu przez prezydium Row~ato.wej rady 
narodowej. .. 

5: W ptiypadku odmowy ~atwierdzenia rada narodo- . 
wa dokonuje ponownego wyboru. ' 

. 1. 

, , 
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Art. 52. ' i. Rada Ministrów %a zgodą Rady Państwl 
ustaH wytyczne w sprawie licz~wegoskładu prezydiów. 
rad narodowych. 

2. Rada naro.dowa może odwołać prezydium. lub po
. szczególne osoby z jego składu j dokonać ponownego WV"" 

boru. Ustąpienie z prezydium następuje po przyjęciu ustll. 
pienia do wiadomości przez radę narodową. ' 

Art. 53. 1. Prezydium ,'rady narodowej jest jej orga
Dem wykonawczym i zarządzającym. 

2. Prezydium rady ' narodowej reprezentuje , radę n8i 
zewnątrz, wykonuje uchwały rady, prezydium rady naro
dowej, wyższego , stopnia i Rady Ministrów oraz organizuje 
wykonanie zadań rady narodowej, " 

3. Prezydium rady nar.odowej działa stosownie d() 
uchwał swojej rady oraz zgodnie z wytycznymi prezydiów 
rad narodowych l wyższego stopnia i Rady Ministrów. 

4: W szczególności prezydium rady nar<:>dowej: 
1) przygotowuje i zwołuje sesje rady, 
2) uchwala projekt planu ,gospodarczego budżetu' oraz 

rozpatruje okresowe sprawozi1aniaz ich wykonania, 
3) , nadaje kjerun~k działalności wydziałów, podległych 

przedsiębiorstw, iakładów i instytucji oraz nadzoruje 
i koordynuje ich działalność, '" ' 

. 4) wydaje zarządzenia na podstawie obowiązujących prze
pisow i w celu ich wykonania. 
Art. 54. L Prezydiqm rady narodowej działa kolegial-

nie., / ' 
2. ,Prezydiummoze podejmować uchwały w obecnoścł 

co najmniej 'połowy swego ,składu. 
3. Uchwały podpiśująprzewodniczący sekretarz pre-

zydium; a w przypadku, gdy rada narodowa nie wybiera 
sekretarza prezydium, uchwały ' podpisują .przewodniczący 
prezydium (przewodniczący gromadzkiej rady narodowej) 
1 sek-retar]l (art. 59 ust. 5 ' i 6). ' 

Art. 55. Prezydium może w trybie nadzoru uchylić lub 
zmienić decyzję -kierownika wydziału. Jeżeli jednak decyzja 

,- kierownika wydziału spowodowała przyznanie praw indy~ 
widualnie określonym osobom, prez·Ydium może ' w trybie 
nadzoru.ućhylić lub zmienić decyzję jedynie w przypadkach 
priewidzianych w przepisach o postępowaniu administracyj
nym lub w odrębnych ustawach. 

Art. 56. t', Prezydium rozpatruje informacje przedkła
dane na jego żądanie przez organy państwowe" instytucje 

' i jednostki gospodarcze nie podporządkowane radzie · naro
dowej. 

2. Dla uzgodnienia działalności jednostek nie podpo
rządkowanych- radzie narodowej z ogólnym kierunk~em 

działalności rady prezydium rady narodowej może zwoły-
wać nara"dy kierowników ,tych jednostek. ' 

3. Kierownicy jednostek nie podporządkowanych ra
dzie narodowej obowiązani są uzgadniać z prezydium swoje 
decyzje mające zasadnicze znaczenie dla interesów miejsco
wej ludności lub rozwoju gospodarczego terenu. 

4. Rada Mini~trów określi zasady i tryb wykonywania 
postanowień niniejszego artykułu. ' 

Art: 57. Przewodniczący prezydium rady narodowej: 
1) reprezentuje prezydium na zewnątrz, 
2) przygotowuje i zwołuje posiedzenia prezydium i prze

wodniczy na nich, 
3) w przypadkach nie cierpiących zwłoki wydaje zarządze

ńia, należące do właśCiwości ,prezydium, z tym że obo· 
wiązany jest przedłożyć je na najbliższym posiedzeniu 
prezydium do zatwierdzenia, 

4) czuwa nad wykonywaniem uchwał rady. i prezydium 
/' oraz wytycznych organów nadrzę9.nych, 

5) j.est ·służbowym przełożonym kierowników l innych pra
cowników , wydziałów! 

1\ 

I 

Pozo IIł . , 
Art. 58. ' 1'. Przewodniczący, zastępcy przeWOdniczącego ' 

l, .ekretllrz prezydium są stale urzędującymi członkami pre
zydium. Inne osoby powołuje rada narodowa w skład pre
zydium jako nie stale urzędujących członków prezydium • 

2. Radl!! Ministrów w drodze rozporządzenia określi: 
l) przypadki, w których zastępcy przewodniczącego prezy

dium nie są stale urzędującymi członkami prezydium, 
2) prawa 'i obow)ązki przewodniczących, zastępców prze

wodniczącego, sekretarzy i członków prezyd'iów rad na-' 
rodowych z tytułu' wykon ywanej przeż nich pracy. 
3. Stale urzędujący członkowie prezydium na czas peł- ... 

nienia obowiązków w prezydium otrzymują bezpłatny urlop , 
w dotychczasowym zakładzie pracy; w zakresie uprawnień 
uzależnionych ' od ciągłości pracy okres tego urlopu zalicza 
się do ' okresów pracy. 

R o z d z i a ł 7. 

Wydziały. 

Art. 59. l.>Wydziały, jako terenowe organy administra
cji państwowej, kierują poszczególnymi' dziedzinami spraw,' 
należących do właściwości rad narodowych, ~.,. 

\ 2: Wydziały ' tworzy prezydium rady narodowej, okre
ślając ich organizację wewnętrzną i szczegółowy zakrel 
działania. 

3. Mogą · być również tworzone wspólne wydziały: 
a) 'dla powiatu i miasta stanowiącego powiat miejski 

(dzielnicy miasta stanowiącego powiat miejski), 
b) dla województwa i miasta wyłączonego z wojewódz

twa. 
4. Zamiast wydziałów prezydium rady narodowej mO" ; 

że tworzyć zarządy, oddziały, referaty, kolegialne komisje_ 
lub urzędy o innej nazwie, do których stosuje się odpo-, 
wiednio przepisy o wydziałach. . 

5 •. W gromadzkiej radzie narodowej zamiast wydziałów 
tworzy srę biuro, którym kieruje sekretarz gromadzki. Za
sady i tryb powoływania sekretarza gromadzkiego oraz jego 
obowiązki i prawa określi Rada Ministrów w drodze roz-, 

, porządzenia. 
6. Postanowienia ust. 5 mogą mieć odpowiegnie zasto-",- ' 

Bowanie do prezydiów miejskich rad narodowych miast nie 
stanowiących powiatów oraz rad narodowych 'osiedli, jeżeli ' 
rada narodowa tak postanowi. 

7. Rada Ministrów określi w drodze , rozporządzen!a za- ', I - ' 

sady tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych 
poszczególnych stopni. ' , 

Art. 60. Wydziały działają zgodnie z wytycznymi ia-
rządzeniami swojego prezydium oraz zgodnie 'z wytyczny-, 
mi odPowiednich ' wydziałów wyższego stopnia i właściwe
go ministra. ' 

Art. 61. 1. Na czele wydziałów stoją kierownicy, kt6-
rzy ponoszą odpowiedzialność za ich pracę i jej wyniki, 
Rada Ministrów może w drodze rozporządze·nia wprowadz14 
odmienne tytuŁy dla kierowników określonych wydziałów. 

2. Prezydium rady narodowej rozpatruje sprawozdaIJ.ła 
z, działalności wydziałów. 

Art. 62. 1. Kierowników wydziałów powołuje ł odwo
łuje prezydium rady narodowej. 

2. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia ,za
sady obs~dzania i zmian na stanowis,kach kierowników vry
działów oraz kierowników podległych radzie narodowej -
przedsiębiorstw, zakładów I instytucjI. W rozporządzeniu 

tym Rada Ministrów może określić stanowiska kierowników, 
których powołuje i odwo~je: 

1) prezydium rady narodowej za zgodą właściwego mini
stra (kierownika urzędu centralnego) albo za zgodą pre
zydium lub kierownika :wydziału wyższego, stopnia! 
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2) właBciwy minister , (kierownik urzęd1.J cęntralnego) albo 
prezydium wyższego stopnia. - po p<?rozl1m~eniu", z pre
zydium rady narodowej. 
3. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia za

!>tosować przepisy ust. 2 również do niektórych innych sta
~nowisk, kJóre wymagają szczególnych kwalifikacji. 

R o z d z I a ł 8. 

Nadzór. 

Art. 63. 1. Nadzór nad działalnością~ rad , narodowych 
sprawują Rada Panstwa I rady narodowe wyższego stopnia. 

2. Nadzór nad działalnością prezydiów rad narodowych 
, sprawują Rada Ministrów ! p,rezydia rad narodowych wyż

,zego stopnia. 
3. Nadzór nad działalnością wydziałów sprawują wła

'dwi lllinistrow ie i kierownicy urzędów centralny;ch oraz 
właściwe wydziaiy wyższego stopnia. 

Art. 64. Celem nadzoru nad radami narodowymi l len 
organami jest' zapewnienie zgodno~ci ich działania z pra

' wem i zasadniczą linią polityki Państ*a oraz ' udzielania 
pomocy w skutec.znym realizowaniu poruczonych im zadań. 

Art. 65. Rada Państwa sprawuje zw4erzchni nadzór nad 
radami narodowymi; a w szczególności: 

l} zarządza wybory do rad narodowych oraz wykonuje in
ne ustawowo określone czynności związane z wybora
mi do rad narodowych i czuwa nad prawidłowym Ifh 
przebieg iem, 

2) rozpatru je sprawozdania wojewódzkich rad narodowych 
I rad narodowych miast wyłączonych z województw 
oraz p05zczEgólnych rad narodowych niższego stopnia 
z ich dz i ałalności, zwłąszcza w. zakresie pracy masowo
orgd!liza cyj nej, oraz udziela im wytycznych, 

3) . podejmuje czynności celem upowszechnienia osiągnięć 
'w pracy rad narodowych, 

4) qU\Vd nad prawidłowością wyborów prezydium i ko
misj i rad narod <?w ycl) oraz ,może określać zasady po
woly'Wa ni a komisji i organizacji ich pracy, -

5) uch yla uchwały wojewódzkich rad .narodowych i rad 
narodowych ' miast wyląezonyc;;h z województw, jeżeli 

W:hwały te są sprzeczne z prawem lub zasadniczą li
nią polityki Państwa, oraz może z tych samych powo-
dów uchylać _ uchwały rad narodowych niższych stopni, 

6)rozwią;mje radę narodową, jeżeli rada swoj ą dzialalno
śĆią systematycznie narusza ptaw() lub zasadniczą liniEj 
polityk!, Państwa. 
Art .. ' 66. Rady narodowe sprawują nadzór nad radami 

narodowymi niższego 'stopnia i w tym zakresie przysługują 
.lm odpowiednie uprawnienia określone wart. 65 pkt 2-5. 

Art. 67. Rada: Ministrów koordynuje ' działalność prezy
diów rad narodowych oraz nadaje kierunek !ch pracy, a w 
szczegól~ości: ' 

1) .rozpatruje, sprawozdania prezydiów wojewódzkich rad 
narodowych (rad narodowych miast -wyłączonych z wo
'jewództw ), a także prezyd iów poszczególnych rad na-
rodowych niższego stopnia, . 

2) udziela prezydiom (ad narodowych wytycznych dla ich 
_ dZ .i alalności, 

, 3) udz·jela prezydiom ,rad narodowych pomocy w zakresie 
wykonywania ich zadań oraz podejmuje czynności w 
celu upo>yszechnienia osiągnięć w dzialalnościposzcze

gólnych, prezydiów rad ,.,nar2dowych, 
_4) rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy prezydiami woje

wódzkich rad narodowych oraz międ'ży ministerstwami 
a prezydiami tych -rad, 

5) ocenia działalność prezydiów rad narodowych z . punktu 
widzenia jej zgodności z prawem i zasadniczą linią po- . 
lityki Państwa, 

, 

6) zawiesza wykonanie uchwał wojewódzkich rad narodo
wych (rad narodowych miast wyłączonych z wojewódz- I 

twa) przedkładaj,ąc sprawę do rozstrzygnięcia Radzie 
Państwa ' oraz uchyla uchwały prezydiów tych rad na
rodowych w prż'ypadku ' sprzeczności uchwał z prawem 
lub zasadniczą linią polityki Państwa, jak również mo
że z tych samych powodów uchylać uchwały prezydiów' 
rad narodowych niższego stopnia, 

7) może ' zawiesić , w czynnościach przewodniczącego l Inne 
osoby wchodzące w skład prezydium wojewódzkiej rady 
narodowej (miejskiej w mieście wyłączon ym z woje
wództwa), jeżeli swoją działalnością naruszają prawo 
lub zasadniczą linię polityki Państwa. 
Art. 68. Prezydia rad narodowych .koordynują działal-

. ność prezydiów rad l1arodowych niższego stopnia. oraz na
dają kterunek ich pracy i w tylll zakresie przysługują im 
odpowiednio uprawnienia określo,ne wart. 67, z tym że 
uprawnienia określone w pkt 7 tego artykułu przysługują 

tylko prezydiom wojewódzkich rad narodowych (miejskich 
w miastach wyłączonych z województw). 

Art. 69. , Ministrowie w wykonaniu powierzonych Im 
zadań kierowania określonymi działami administracji pań
stwowej i kierownicy urzędów centralnych: 

1) udzielają resortowo właściwym wydziałqm wytycznych 
dla ich działalności, , 

2) udzielają wydziałom fachowej pomocy , i instruktażu w 
. zakresie wykonywania ich zadań oraz podęjmują czyn
nosci w celu upowszechnienia osiąg,nięć w działalności 
poszczególnych wydziałów, . 

3} sprawują fachową kontrolę działalności wydziałów oraz 
oceniają ją z punktu widzenia zgodności z prawem i za
sadniczą linią polityki Państwa, 

4) .na pbdstawieprzepisów ustawowych uchylają lub zmie
niają decyzje wydziałów. 

,Art. 70. Kierownikom v.\,ydziałów przysługują w ' sto
sunku do wydziałów niższego stopnia uprawnienia okre~lo
ne wart. 69. 

R o z dz i !l ł 9. 

Komitety blo!wwe. zebrania ,,\Ą'i.ejskie. sołtysi. 

Art. 71. 1. Na terenach miej śkich - tworzy s 'ię komitety 
blokowe (osiedlowe, uliczne, dOfilUv/,e). jako s t31e reprezen
tacje mie3zkańców pow olane do, -uma 2niania więzi 'pomiędzy 

. miejskimi (dzielnico\vymi) radami narodowymi ,a m ieszkań
cami miast oraz do zapewnien:a wspólJziałania m ieszkaó'
ców z radRmi na'rodowymi" w zakr'esie zarządzania domami. 
polepszania wa ruqków bytowych i kulturalnych mieszkań
ców oraz . wykorzystywania ich inićjatywy i aktywności 

~ społecznej. 

2: Trybprzeprowa-rlzania wyborów oraz zasady organi-
zacji I dzialalnoś.ci_, komitetów blok owych okrer3l a miejska 
(dzielnicowa) rpda' n'i'1rodowa, Prezydium mIejskIej (dzielni
cowej) . rady narodowej udziela komitetom pom'ocy w ich 
pracy. 

, Art. 72. 1. Ce'!em rozpatrywania spraw dotyczących 
poszczególnych wsi, wchodzących w skład gromady, zwo
łuje się zebrania mieszkańców tych wsi (zebrania wiejskie). 

2. Dla zapewn'lenia stałeI łącznoś ci między poszczegól
nymi ws:am i a gromadzką radą narodową i jej prezydium 
mi'eszkańcy wsi wybierają sołty~a. ' 

Art. 73. l. Na zebranIU wiejskim omawia się w szcze
gólności spra,j'y dotyczące: 

l} poprawy warunków gospodarczych, bytowych kultu-
ralnych mieszkańców wsi, 

2) rozwoju produkcji rplniczej: 
3} upowszechnienia wiedzy rolnicz.ej, 
4) warunków sanitarnych i porządkowych wsi, 
:5) postulatów mieszkańców wsi. 

" 

. j 
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2. Zebrania wiejskie mogą być poświęcone wYJasnianiu 
celów i w'ytycznych polityki władzy ludcwej, poprawie wa
runków gospod'arczyC'h i pytowo"kulturalnych wsi drogą 

czyńów społecznych i samoopodatkowania oraz sprawie wy
konania obowiązków wobec Państwa. 

3. Zebrania wiejskie zyvołuJe się również celem wysłu-. 
chania sprawozdania z działalności gromadzkiej rady na-
rodowej, jej prezydium i , radnych. .: 

Art. 74. 1. W zebraniu , wiejskim mogą uczestniczyć 

mieszkal1cY da,'lej wsi, którym przysługuje prawo wyboru 
do gromadzkiej rady narodowej. 

2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej- inicjaty
wy bądż na zlecenie gromadzkiej rady narodowej lub jej 
prez,rdium albo na żądanie większości wyborców zamiesz
.~ałych na te renie danej wsi. , ,0' ' 

>- ' 3. Termin ! miejsce zebrania wiejskiego powinny byĆ 
zawczasu podane do p Jblicznej wiadomoś~ci. 

4. Zebranie wiejskie otwiera i prZewodniczy na nim 
sołtys. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół, który 
przesyła się do prezydium gromadzkiej rady narodowej. 

Art. 75. 1. Sołtysa wybiera zebranie wiejskie zwołane 
prz~z przedstawicie13 gromadzkiej rady narodowej, przed-
stawiciel ten przewodniczy na ze·braniu. ' 

2. Sołtysa wybiera się na okres :3 lat spośród osób 
uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim .• Wybór soł

tysa spoza grona radnych wymaga zatwierdzeni,a przez gro-
madzką radę narodową. , 

3. Zebt'anie wiejskie może odwołać sołtysa przed upły
' wem okresu, na który został wybrany, odwołanie wymaga 

zatwierdzen ia przez gromadzką radę ' narodową. 

4, Groma dzka raela 'narodowa lub prezydium powiato
wej rady narodowej może odwołać sołtysa, który nie wy
wiązuje się ze swych obowiązków lub , dopu,ścił się prze-
stępstwa . . ' , 

Att. 76. 1,. Sołtys pracuje w myśl wskazań prezydium 
gromadzkiej rady narodowej i lltrzymuje stałą łączność mię
dzy mieszkailcami wsi ci prezydium. 

2. W szczególności sołtY';czuwa nad wykonywaniem 
przez 'mieszkańców wsi obowiązków wynikających 2 prze
pisów ,prawa Oraz z "uchwał ,gromadzkiej rady narodowej 
i jej prezydium, jak , również reprezentuje postulaty miesz
kańców wsi wobec prezydium gromadzkiej rady narodówej. 

3; , Prezydium gromadzkiej rady narodowej zwołuje 
okresowo 'narady sołtysów: 

4. Sołtysi nie będący radnymi . biorą udział w s~sjach 
gromadzkfch rad narodowych z głosem doradczym. 

5. Rada Ministrówokreśr1 VI drodze rozporzlldzenia 
szczegółowe zasady i tryb wyboru, szczegółowy zakres dzia
łania oraz prawa i obowiązki sołtysa. \. 

R o z d z i a ł 10. 

Przepisy końcowe., 

Art. 77.1. W sprawach przekazanych przez obowiązu
Jące dotychczas przepisy do ' w,łaściwościprezydiów rad na
rodowych właściwe są odpowiednie wydziały. 

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do spraw za
strzeżonych przez obowiązujące przepi,~y do kolegialnej . wła
ściwości prezydiow rad narodowych; w przypadku gdy od 
decyzji _prezydium rady' narodowej przysługuje odwołanie, 

rozstrzyga je prezy~ium rady ,uarodowej wyższego stopnia. 
Art. 78. 1. Tworzenie, łączenie , i zncyszenie gromad, 

(zmiana ich grpnic oraz ustalauie siedzib gromadzkićh rad 
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narodowych następuje w drodze uchwały wojewódzkiej ra- ' 
dy naroqowej, po zasięgnięciu opi'nii ,mieszkańców. Uchwa- / 
la wojewódzkiej rady narodowej o tworzeniu, łąCzeniu 
i znoszeniu gromad wymaga zatwierdzenia przez Radę MI-
nistrów. ' 

2. Uchwały, o których mowa w , ust. 1, podlegają ógło
szeniu w dzienniku urzędowym wojewóazkiej rady naro-
dowej. , ' 

'Art. 79. 1. Wszystkie przysługujące mieszkańcom gro
mad prawa wlamości, użytkowania lub inne prawa rzeczo
we i majątkowe pozostają nienaruszone. 

, 2. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia unormuj. 
sprawy zarządu mieniem gromadzkim oraz tryb jego zby
wania. 

Art. 80. Zasady podziału większych miast na dzieln!c!ł 
ustali Rada Ministrów za zgodą Rady Państwa. 

Art. 81. Rada Ministrów określi w drodze rozporządze
nia zasady i tryb przekazywania radom narodowym 'ora2 
pomiędzy poszczególnymi radami, narodowymi państwowycl~ 
przedsiębiorstw, zakładów i instytu€ji, jak również poszcze
gólnych obiektów majątkowych. 

Art. ' 82. 1. W ' przypadku rozwiązania rady narodo
wej (art. 65 ,pkt , 6) zarządza sięprzectterminowe wyborYI 
wybory te przeprowadza się 'VI terminie określonym przez 
Radę Państwa i przy odpowiednim ,zastosowaniu przepi-
sów o wyborach uzupełniających. \ 

2. 'Rozwiązując --radę narodową Rada Państwa zleca ra
ozie narodowej wyższego stopnia powołanie nowego prezy

,dium na okres do chwili wyboru prezydium przez nowo 
obraną radę. 

3. Kadencja rad narodowych wybranych zgodnie z po
st.ąnowieniem ust. 1 upływa jednocześnie z wygaśnięciem 
kadencji pozosta łych rad narad'owych. ' 

Art. 83. Tracą moc: 
, 1) ustawa z dnia 20 mi1 rca 1950 r. o tereno wych organach' 

jednolitej wła.dzy państwowej (Dz. U. Nr 14" poz. 130 
z późniejszymi zmi anam i). 

2) ustawa z , dnia 25 września t'954 , r. o. reformie podziału 
administracyjnego ' wsi r powoI aniu gromadz kich rad 
narodowych (Dz. U. ,z 1954 r. Nr 43, poz. 191 i z 1957 r. 
Ni' 17, poz. 87). " 
Art. 84. 1. Dziedziny działalności, które w myśl prze

pisów niniejszej ustawy należeć" ma3 ą do zakresu działania 
rad narodowych, a w dniu jej wejścia w życie należą do 
właściwości innych organow" będą przekazane radom naro.
dowym w terminach określonych przez Radę Ministrów, 
jednakże nie pM..niej niż do dnia 31 gmdnia 1959 r. 

2. W przypadkach gdy niniejsza ustawa powołuje się n. 
postanowienia odrębnych ustaw, do czasu ich wydania sto

, suje. się przepisy obowiążujące w dniu wejści'a wżycie ni· 
niejszej ustawy. , 

3. Do ' czasu ' wydania przepisów wykonawczych na pod-" 
stawie niniejszej ustawy ,zachowuj II moc przepisy wydane 
na podstawie ustaw wymienionych w art._ 83, o ile nie !!lł 
sprzeczne z niniejszą ustawą. 

4. Pełnomocnicy gromadzkich rad narodowych działajlłJ 

ey na podstawie dotychczasowych. przepisów pełnią swoJ.~ 
obowiązki do chwili wyboru sołtysów na podstawie ninieJ· 
szej ustawy. ' , 

" 

Art. 85. U stawa wchodzi -w życie z dniem ogłoszenia. • 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki ' 
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