.
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i

.'

dnia 29, listopet» 1!ł12 r . .

o utworzeniu ' gmin I zmianie ustawy . o radach narodowych.
W celu stworzenia korzystniejszych warunków dla f 01woju spQŁeczno-gospodarczego wsi, . inlens~flka·cJi r!,lnictwa
I poprawy ' warunków bytowych mieszkańcóW- oraz' w celu
pogłębienia- demokracji soc:jali.s.ty~~ dals1je!Jo wzmocnienia roli i autorytetu rad narodowych i ich org:an6w na terenach wieJskich, a także dla ' usprawnienia Ich działalności
stańoowi Się, . co nast~puje:
I

.'

Jlozd da,t l_

-- ,

usłala

2)

)

3} organizule działalność spole.c·zną dla wykonywania udań
gminnej rady narodowej,
.
..'
4) wpływ& nI! rozWiJanie zespol'o wych form- gospodarowania na wsi i organizowanie współpracy między _ uspołecz
Blonymi i indywidualnymi formami gospodarki; na 'roz- "
wijAnie. specjllliz.a'c}i I kOQpe.r.a.c li ind'fwid.uaLnychgospodorst.w 011&1. lWł; ' pr1yspiesun,i-e .,poslf:pu ogro- i wotech-

nicznego w produkcji rolnej,

Gminy.

o

Art. t. t. Tworzy się gminy' ,ako podstajWl'l:we fednostkł
podziału adminilJtr'~I'D0-q05podaraego . od. terenach ."jsklch, słwCłrcza)'llC'e JeWTględu na swoje rozmiary, potencjał
g 'Jspodarczy I unądao1& 'odpo.wied&e waruw dla- . ~lHQw,.
nia rozwo,.m gospodarczym i społeczno-kultunilnYIn oru
dla zaspokaja~i&ipot[Ulb mieu~ańców.
. 2. ZnO$I się dotychczasowy pod~.ł t.łł:lib,w wieJskich
na gromAdy. .
.
.. . . :
.
3. Znosi slę osi~dla jako odrębne jednostki podziału
. administiacyjnego. ·
.'
.
Art. ' 2. W ust.wi. tdnra 25 styanła 11S58 I. O> ttil6cb
narodowych (Oz. . U.. 2' J961 r. Nr 29, poz:. / 112) %•.,a:nej w dalszych prl.epi-sac.b usŁaw4, w·prowadza się PO ' rozdziale 7 nowY"
' . rozdział7a w bnmiemu:
..

"R o 2 d z I ił

ł

1a

, PrU1)t51' S2HegMM do.l~a... · gminn.y ch ,rad narodowych.
.

f

Art. 65a. 1. Gminna rada narodowa Jest organem wła
dzy ·państwow.eJ I podstawowym organem saąl9uądu społecl.nego na ' terenie gminy .,
.
2. Liczbę .członk6w gminnej rady nato<JtllweJ ustala powiatowa rada n.a rodowa w granicach od 201 do 50.
3. Organem 4dministracJi państwowej W gminie oru:
organem wykonawczym ł u.rllldiającyni gminnej rady MrodoweJ . jest.naczelnik
gniiny. .
- -.J
.

.

5)aapewni&roxw6j zakładów, Instytucji ' I urządzeń słuŻIl. cych zaspokaj.aniu potrreb gospodarczych i soclalno.-kul~
tnratn'y ch rudnO!ct.
.
. .
6} koordynuje na tere·ni.e gminy dz.iałalaoś.t jednoslekpań
stwowycb i spdfdziefczycb ora1 Giga.niucjl· s.połe-cznych

I

r

zasadnicze kierunki rozwoju gminy
środki zaz. lym zadań, .

pewniając.e.. realizację rwtąza.nych

,

w zakresie realizacji zadań wynikaiących z planu spo-.·
łeano·gQspodarczego ro'Zw()Iu kraj,u' oru iad'ań istotnych
dla rozwoju gminy r dla poprawy warunków życiowych
Jej .rDF
8: ' także ocllrollyśrodo,wisklf,
. e5K8iic6w,
.
.
...../

~

'1} sprawuje kontrolę ft-od Jedn~tkam' (>a:ńs!wowvmi , spół
d.z.ielczymioraz organi,zacjami spo h! Cz,llym i działającymi
na terent.e gmł~y. twłan:cu pod ..n:ględem ich. gospodarnoŚci f włałciweqo ~eJściIł dopołr'leb ohywafeli,
a taUe w zakresie przestrzegania dyscypJtny, ladu. i' po- ,

n,dk.u.

·

.

Art. 65d. 1. W w'y~'a.ch uusadnio.n'fcb charakterem ...
lub rozmiarami podejmowanych zadań gminne rady narodowe- współdz ~itłit}ót ·z s~siedDimi F Iłd.a.m i nar od&wy mi. i w :twi'''t%- '
kuz .,tym mogą W szczeg61n-~ści:
1) podejmować wspólne uchwały,

2) zawierać porozumienia Co do realizacji określonego ' za-

dania I Jego ' fjnęnsowania otaz powolywać, w miar.ę potrzeby, jednostki o.rganizacyjne . dla jego realizacji,
3}. ustalać zasady wspólnego ·
'. obiektów i urządzeń,
4.}

tworzyć

ko~ystania

~ . określonych

wspólne fundusze celowe,

S) orqa:ni~wK ' wykon.anie.- . określonych zadań w czynie
Art. 65b. I. Do gminnych c_d narocIo~cb.. icll organów
radnych stosuje się odpowied'nio przepIsy ii nnych ro-z,dzie..·
.społecznym,; .
łów ustawy, jeżeli nie są s pn.e.tlDe z; Iln.epLsaati f!i.nie.}szeg-o·
6} PodeJ~tlwlł~ wsp4łne .k~je Ol dara,Uerze spoteanym/''''
roz.d7.iaŁu.
.
kulturalnym lub zdrowotnym.
.
,
2. Przepisów inny.ch r~dPatów 'ustawy oraz przepisów
2. Podeimuj~c wsp&t.ne· pnedsięw'ęcia rady narodowe
szcze96lnych. dotyczą.cych prezyd.t6w ra,d ~ narodowych. nie
.
organizują WSpóhł' k.ontmłę ich wyko.na,rua..
.
slosuje. się do prezyd~6w gm.innych rad narot\Owych.
I
Art. 65e. Na sesjach gminna rada narodowa
szezególArt. fj5c. ł. Gminna rlłda> n&rodowa zlłpewnia wy.kona- naści
nil!> na (~rent& gIDI!!}' zat:Jllfń p.!iistwowych, wU'Ost f uoowol) ucllwilla~
cześn'~nie produkcji, ze- szczegó-ln'YrJl ~ uWlIględni'enJem, proa) wiet~Jefnie.' t TOC%lle pl any społeano-gospodarneg·o
dUokcJi . rolneJ. ron/'óJ goSpod.IrCrf. spolecmJ ł kulturalny
rinwoju -gminy,
gmioy,. aaspok.."jani!!- pol:<ru.b bytcwy'Cb lud/lqścf oraJ um ocruenie dyscypliny spole.c:.me}. ' .
I .
bl p'any finlłPlSClwonra za'dań obJęfy.ch · wiefolefnimi pla, nami oraz rOC%ne bud'iefT,
2. . Gtnion& rad. nafodoWl w su:zegóhlołcl:
I

w

.Ił

zapewni& wykonanie usdaó gospodarcz-yćb I społeczJlirdi

W"f'R :kB'Jącydt z; pta:fttt Sp.D.lenflo-gospQdarczego rozwoju

kraju.

/

/

I

c) zada~i'a przewidziane do wykonania w czynfe .spO~ i
łepnvm c[a~ . ~otMl 5t.wek śwfadcz-eó ń.4fundus·z ·
gminny i s~sób jego ,wykorzysta:ą,i"
'
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d) podatk·i i opłaty terenowe przewidziane w
przepisach, "-

odrębnych

e) ogólne i szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi i zespołów wiejskich jednostek osadniczych oraz wyznacza tereny budowlane na obszarach ws·i,
i) programy umacniania dyscypliny

,ku i

bezpieczeństwa

społecznej,

porząd- -'

publicznego,

g) , pr09!amy realizacji postulatów (wni'Osków wyborców,
h) utworzenie

przedsiębiorstw

i

zak.ładów

w gminie, jak
również kierunkidzfałaniaswokh ' organów oraz
przeqsiębiorstw, zakładów i instytucji podporządko
wanych .gminnej r.adzie narodowej,
.h
., d) ~ zasadY ' 'wspÓłpracy jednostek organJzaćyjnyćh nie
p0dpo'rządkowanych gminnej radzie nar:odowej oraz
organizacji gospodarczych i " spolecznychzgmin.ną
radą Q.arodową f jej organami,
'
. j) zasadyws~ółpracy z innymi 'radami narodowymi, '

k) zasady użytkowania i zarządzania mieniem gminnym,
, l) nadawanie nazw ulicom i placom,
ł)

regulamin gminnej rady narodowej;

2) ., rO'Zpalruje:
,a) sprawoZdania z wykonania planów i budżetów oraz
.i nnych uchwał, jak równi ,eż biezące informacje o stanie wykonania uchwał,

-

Poz. 312

2) jednostki organiza<,yjne nie p.odporządkowane " gminnej
radZlie' narodowej, które obowiązane są ustalać swoją
działalność, służącą bezpośrednio rozwojowi gminy, w
uzgodnieniu z ,gminną radą narodową,
3) mieszkańców i ich zrzeszenia, na których gospodarność
i inicja-tywę odd1Jiaływuje gminna rada narodowa.
,, 3. ,Plany wieloletnie wymieniają równiez zadtlnia prze·
widziane w planach rad narodowych wyższego stopnia d" "
realizacji na lerenie gminy.
Art. 65g. 1. Uchwalając r9óne , plany społeczno-gosplr
darczego rozwoju, gminna rada narodowa ustala zadania na
dany, ro~ w ' oparciu o zalożeni.a planu wieloletniego,
z uwzględnieniem nowych okoliczności, zwłaszcza związanych z wykorzystaniem ,rezerw produkcyjnych oraz dodatkowymi inicjatywarr!i !.udności i możliwościami zapewniającymi sźybszy rozwój gminy.
.

·

2. Gm.iThnarada ' narodowa ustala w rocznym planie:
1) zadania i środki ich realizacji przez jednostki ol;ganiz:a·
cyjne p09porządkowane gminnej radzie ńarodowej, /
2) zadania ' dla jednostek org.anizacyjnych nie ,. podporząd
kowanych gminnej radzie narOdowej oraz. zalecenia w .
spra''wie're'alizacji przez nie ściśle. określonych czymlOści
związanych z rozwojem społeczno-gospOdarczym ' gminy.
3. Roczrty płan wyinienia również zadania przewidiiane '
w planach rad narodowych wyższego .stopnia do<' realizacji w
danym roku na terenie gminy.

Art. 65h. 1. ' Gminna nida narodowa uchwala wielolef·
nie ' plany finansowania zadań oraz. roczne budiety w grh.nicach finansowego i materiałowego pokrycia zamierzeń o'bję
bl sprawy rozwoju r6J.nictwa i wykorzystania gruntów . tych
planami społeczn,o-gospodar~zego rozwoju gminy.
rolnych,
,
2. 'Wydatki przewidziane w planie finansowani·a i w budeJ , sprawy zaspokajania P9trzeb ludnośoi,
żecie powinny zn.ajdować pokrycie przede wszystkim w;" dod) sprawy oświaty, szkolenia zawodowego
wychowa- chodach własnych gminnej , rady narodowej.
nia młodziezy,
3. Zrównowazeme buążetu gminnej rady narodowej za·
e) stan realizacji pos'tula'Łów wyborców oraz załatwi,anie pewnia, w miarę potrzeby, dota'c ja z budzetu powiatowej raskarg i wniosków obywateli,
dy narodqwej. Zas·a dy przyznawania tej dotacji powinny być
f) sprawy wynikające z załatwiania 'wnioSków komisji dostos,owane do zadań objętych wieloletriim.iplanflmi ' spo·
łeczTho-gospodar.czego rozwoju gniiny ~
,
oraz interpelacji radnych,
.
"
4. Gminna ' rada narodowa ' decyduje. sam~zielnie' o wy.
", g) . info~macje i sprawozdan~,a -,swoich orga.nów .: ,ora~
korzystaniu wygospodarowanych na~wyżek budzetowych.
przedsiębiorstw, za~.ładów i instytucjlpodporządko.
wanych gminnej radzie narodowej,
.
'.
5. . GminIl;a radanarodowam6ie ' ż własnych środków
"
h) }nforma-cJe kierowników jednostek organizacYJnych tworzyć fundusze nażrealizowanie określónych .' zadań.
~ nie podporządkow...anych gminnej radzie na·r odowej,
Art. 65i. cI. ~a pierws'z ej s~sji po . ~ybo~~~'h g1l1inna
3) powołuje i Odwołuje swoje pre~dium i komisje oraz in. 'rada narodowa wybiera ze swego gr.ona p~zewodniczącego
gminnej rady narodowej i jego zastępcę oraz ' przewOdniczą
'. 'Ile organy przewid~iane przepis~mi szczególnymi,
cych stałych komisji; stanowią oni ' ,p rezydium gminnej rady
4) inspiruje . współpracę spółdzieln'i i . organizacji społecz. narodowej. "
nych dla realizacji celów . ustalonych planem społeczno.
. 2. Wybór i odwołanie przewodniczącego gminnej rady
gospodarczego iozwoju gminy.
narodowej i jego zastępc.y odbywa się wgłosow~niti tajnym.
3. Gminna rada narodowa' może w kazdym «;:zasie odwoArt.65f. 1. Uchwalając wieloletnie plany społeqno-go. łać prezydium lub poszczególnych jego członków i ; dokon.ać
spodar.c.zego ' rozwoju, , gminna rada narodowa zmierza do nowego wyboru. .
w'zr~stu i unowocześnie,nia, prOdukcji . oraz do zapewnienia
4. Przewodniczący gminnej rady narodowej ,i jego Zakompleks·owego, gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozstępca
działają do czasu dokonania wyboru na te stanowiSka
woJu gminy" jako spójnego, socjalistycznego organizmu, w
/'
którym wszystkie zasoby . imoz!iwości istniejące i dające s'ię przez radę narodową następnej 'kadencji.
uruchomić ' powinny być wykorzystane dla o·siągnięcia w
5. Pierwszą sesję po wyborach zwołuje w ciągu dwóch
okr,e sie rea!izacji planu ustal~>nych w nim celów.
tygodni od dnia wyborów przewodniczący gminnej rady narodowej wybrany przez radę poprzedniej kadencjLWnowo
2. Plany wieloletnie obejlJl.Ujązadania podlegające wy.
utworzonych gmina,ch pierwszą sesję zwbłuje przewodniczą
konaniuprz,ez:
,
cy prezydium powiatowej-' ,rady ·' narodowej;, w ' zarządzeniu
)) .:Jednoslki organizacyjne podporządkowane gminnej ra. · ozwołaniupi,erwszeJsesji jeJ otwarcie powierza się jednemu
dZJie na,r odowej,
z Thajstarszych wiekiem radnych.
~

.:...;

r
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Art 65j.
2entuJeradę

-

1. Prezydium gminnej rady, narod<lwej .repreria zewnątrz i organizuje jej 'pra,ce, a' w , szcze-

góln.()ści~

I

1) ustala projekt rÓC'l.nego planu pracy gminnej rady naro-

d:Jwej,
2) przygotowuje i zwołuje sesje,

3) organizuje . diialalno~ć komisji w zakresie wykonywania
4)

5)

6)
7)
1)
2)

3)

kontrcli społecznej oraz koordynuje iCh prace,
udziela radnym pomocy w wykonywaniumand'a lu,
ezuwa nad zabezpieczeniem 'praw radnych i członków
komisji rady,
"
czuwa nad realizacją uchwal zebrań wiejskich,
,składa radzie informacje o swojej pracy. '.
2, Przewodniczącygml nnej rady narod.owej:
zwołtJje posiedzenia prezydium i
przewodniC2Y ,jego
,o,b radom,
"
olw;erasesje gminnej rady narodowej i przewodniczy
jej. obradom,
w ' zakresie porucw'Uym ' mu przez prezydium podejmuje
czynności w jego imieniu.
3.

Ucłlwałyzaplldające

poz.31.~

476

na sesj.i podpisuje przewodni-

~ący gminnej rady narodowej i jego' zastępca. W razie nie-

Art. 65ł. W zakresieustaloqej . wart 50 ochronystosunku ,pracy radnego właścjwym do wyra'żenia zgody na wypowiedz·e nie radnemU. st{)sunku pracy przez zakta:d, który go
zatruQ.nia, oraz przyjmowanja zawiadomień orpzwiązaniu
stosunku pracy bez wypowiedzenia,jak rówri,ieżdo powiadamiania o tych sprawach gmLnnejrady narodowej, jeslprezydium gminnej rady narodowej.
.
.
Art. 65m. 1. .Naczelnik gminy, jako orga.rradministracji
w gminie, działa zgodnie z przepisami prawa
oraz kierunkami d:riiałania ustalonymi przez gminną radę n.apaństw<?wej
rodową.

2. Nactelnik gminy wykonuje zanądzeni,a organów nad'
.
3. Naczelnika gminy powołuje na czas niea'2naczony
przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej na
wn10sek prezydium .powiatowej rady narodowej zgłos.anypo
zaopiniowaniu przez gminną radę · narodową;
rzędn ych.

4. W wypadku nie cierpiącym zwłoki przewodniczący
prezydium wojewódzkiej rady narodowej mo~e powierzyć
pełnienie obowiązków na·c zelnika gminy ' osobie posiadającej
odpowiednie kwalifikacje bez zachowania trybu określoneg<l
w ust. 3 na okres nie dłuższy niż 6 miesi ęcy .

5. Gminna rada narodowa może w uzasadnionym wy" ;.
padku wystąpić o odwołanie naczelnika gminy. Prezydium
"
. powiatowej rady nar,octowej przedstawia wniosek gminnej.
,
Art. 65k. Regulamin , gminnej radynarcdowej powinien radynarod,owej o odwołanie nacze1nika gminy przewodniczącemuprezydium wojewódzkiej rady narodowej.
.'
określać organizację pracy rady i tryb .obradowania na sesji,
zasady działania prezydium, organizację i zak.res działania
6. Naczelnika gminy moze odwołać przewodniczący
komisji' oraz ' podstawowe formy pracy komisji i radnych.
prezydium wojewódzkiej rady narodowej na wniosek prezydium
powiatowej rady narodowej lub z własnej inicjatywy.
Art. 651. 1. Do zadań stałych komisji gminnej rady naobecności

jednej z tych osób drugi podpis pod
składa , jeden z członków prezydIum.

"

uchwałami

rodowej należy: .
,1) czuwanie nad prawidłowym .w ykonywaniem , uchwał
gminńejrady , narodowej oraz organów nadrzędnych,
2) utrzymywanie stałej ' łączności z mieszkańcami gminy
i organizacjami sP9łecz.oymi dz.iałającymi na terenie
gm iny, przyciąganie icb do współpracy ż gminną radą
narodową w wykonywanrlu jej zadań, pCQudzanie i wykorzystywanie społecznej inicjaty\'lY szczególnie dla re- .
ali,zacji zadań podejmowanych w ramach czynów spolecznych,
.
3) kształtowanie socjalistycznych zasad współżycia mieszkańców gminy oraz oddziaływanie. w tyąt kierunku na
rozwÓj stosunków m i ędzyludzkich również w . zakładacb
pracy znajdujących się na terenie gminy,
41' kontrola nadprzestrzegan'iem dyscypliny społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
5) . czuwanie nad wykonywaniem przez mieszkańców gminy
obowiązków wobec Państwa,
6) spra:vow~ni.e kontr?1i spo~ecznej nadl ~edn?st~ami pań
stwowymi lspółdzmlczyml . oraz orgamzaCJarru społecznymi, '
"
7} występOwanie z inicjatywą ' i wnioskami w stosunIc'u do
'gm;nnej rady na,r odowej i jej organów .oraz 'opiniowanie
projektów uchwał pr zedkładanych radzie przez naczelnjka gminy.
Regulamin gminnej rady nar<Xlowej może określać ra-:
dzajespraw, które zamiast na sesji rozpatrywane są przez
komisje. Nie dotyczy to rozstrzygnięć zastrzeżonych do właŚciwości gminnej rady narodowej.
I
. 3. Komisje gminnej rady narodowej lmogą występował:
do !la~zelnika gminy z '. wniOSKami dotyc~cymi działalności
kontrolow~nych jednost.ek.
.."
,
.(. ,Do komisji . gminnej rady narodowej . nIe stosuje się
przepisów art. 41 ust. l ·oraz art. 43-45..

2:

Art. 65n. 1. , Naczelnik gminy w s-zczególności:
do wykonania zadań
wynikających z planu społeczno-gcspodarC2ego rozwoju
kraju,
.
2) realizuje żadania w dz.iedzinie rozwoju gO$podarki gm i- _
ny, a w szczególności , unowocześnienia rolnictwduspołecznionego i indywidualnego,
3) zapewnia właściwe wykorzystanie środków przeznaczonychna rozwój społeczno·gospodarczy gminy i na POprawę warunków bytowych, socjalnych i kulturalnych
jej l1łieszkańców,
4) realizuje zadania związane z gospodarką leśną w lasach
lliepaństwowych, z zadrzewieniami i z gosJ>O<lark.q ło
1) podejmuje działania zmierzające

wiecką,

5) współdziała z przedsiębi-orstwaini i zakładami nie powią

zanymi bezpośrednio z gospodarką gminy w zakresie
inicjowania i realizacji wspólnych przedsięwzięćzwią-za
nychz ' rozwojem społeczno-gospodarczym gminy,
6) nadzoruje i koordynuje działalność zw i ązanych z gospodarką gminy wszystkich jednostek państwowych,spół
dzielczych i organizacJi społecznych oraz wydaje wiążą
ce. ,polecenia w zakresie realiyacji 1:adań' wyn i kających
z planu społeczn<J-gospodarczego rozwoju gminy.
.
7) występuje do kierowników Jednostek państwowych, spół
dzielczych oraz organizacjispolecznych, o których mowa
w pkt 6,. o ukaranie, zawieszenie w czynnościach albo
zwolnienie z pra,c y pracownika, który w sposób rażący.
' zaniedbuje swoje obowiązki służbowe, wykazuje n ,i e:'
właściwy stosunek do lud~i, narusza dyscyplinę pracy
lub lekceważy zasadywspółżyc:ia społecznego. W slosunku 00 kierowników tych jednostek występtiJ,e ' z
powiedriimi wnioskami da jednostek nadrzęd'Oych. MI odniesieniu do osób, które pełnią funkcje zaw,ódowei wy~
boru, naczelnik gminy w wypadkach wyżej określonych

04- ,
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Art. 65p. t. Naczelnik gminy wydaje 'w Indywidualnychdo właściwych organów nadrzędnych i odpowiednimi wnioskami. Wobec pracowników jednostek sprawach z zakresu administracji państwowej decyzje w
pierws~ej Instancji. chyba że przepis szczególny stanowi inapodporządkowanych gminnej radzie narodow'ej naczelnik
gminy podejmuje decyzje we własnym zakresie lub po- czej. Odwołania ' od tyćh decyzji rozpatrują odpOW iednIe wydziały prezydium powiatowej rady narodowej. ,
wodUje podjęcie takich Mcyzji,
2. W razie naglącej konieczności naczelnik gminy wy8) sprawuje kontrolę nad wykonywaniem zadań wynikają
cych z planu społeczno-g0spodarczego rozwoju gminy daje zarządzenia porządkowe, gdy zachodzi niezbędność naprzez nie podporządkowaoegmirinej radzie narodowej ~ tychmiastowego wpro\Vadźenia w · życie na obszarze gminy
lub 'jej części powszechnych zakazów lub nakazów w okojednostki państwowe- i spółdzielcze,
9) sprawuje kontrolę nad właściwym wykorzystywaniem licznościach szczególnie niebezpiecznych dla życia, zdrowia
lub mienia oraz w razie klęsk żywiołowych lub wymagają
użytków rolnych, ustala formy i sposoby zagospodarocych natychmiastowego działania trudności - gospodarczych;
:waąiagruntów Państwowego Funduszu 'Ziemi oraz wyzarządzenia takie przedstawia następnie gminnej radzie następuje z inicjatywą wykupu gospodarstw zaniedbcanych,
I,o dowej na najbliższej sesjidozdtwierdzenia.
.10) organ.izuje i-koordynuje społeczne siły i środk.i na fzecź
ochrony bezpieczeństwa, spokoju i porządk.u publJcznego
Art. 65r. 1. Naczelnik gminy wykonuje swoje zadania
oraz -ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
przy pomocy podległego " mu urzędu gmmy i kierowników
11) Sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez jednostki
zakładów pOdpprządkowanych gminnej radzie narodowej, a w
organizacyjne podporządkowane , gminnej radzie I naro- zakresie oświaty przy pomocy gminnego dyrek~ora szkół
dowej,
sprawującego nadzór nad dz.iałalnością szkół na terenie gmi12} sprawuje kontrolę ', n,ad stowarzyszeniami ' w ' zakresie ny. Gminny dyrektor szkół będzie jednocześnie pełnić funkcję dyrektora zbiorczej szkoły gminnej.
.
ustalonym w' odrębcnych przepisach.
.
"
:
2. W skład urzędu gminywchoozą:biuro urzędu gminy, '
2. Naczelnik gminy koordynując działalność jednostek
gminna służba rolna i urrąd stanu cywilnego.
państwowych i spółdzlelc-zych oraz organizacji społecznych
związanych bezpośrednio z realizaCją zadań planu społec~no
3. Naczelnikowi gminy . przysługują uprawnienia kiegospodarczego rozwoju gminy:
rownikaurzędu stanu cywilnego.
występuje

1) ma prawo wglądu do projektów planów gospodarczych
Art. 65s. 1. Wojewódzka rada narodowa może postano~
tych jednostek i zgłaszania wiążących wniosków doty- wić, że w gminie i sąsiadUjącym z nią mieście nie stanowią
czących istotnych .interesów gminy, _
cym powiatu dZ:i,ałać będzie wspólna rada narodowa , oraz
2) rozpatruje projekty inwestycji zamierzony'ch ' przez te naczelnik miasta i gminy~ Uchwała w tym pr-zedmiocie pOd- jednostki na terenie gminy i zgłasza odpowiednie uwagi lega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym WOjewódzkiej rady
tym jednostkom lub 'ich jednostkom nadrzędnym oraz narodowej.
okreśła, jakie inwestycje mają być realizowane Jako in"
2~ Przepisy . o gminnejradz:ie narodowej i naczelni,k u
westycje wspólne i towarzyszące,
gminy stosuje się odpowiednio: do . rady narodowej miasta
3) żąda od kierowników tych jednostek Informacji I wy jaś i gminy oraz do naczelnika miasta i gmmy.
nień w sprawach związa.nych z realizacją z .adań ustalo' Art. 65t. 1. Rada riarodowa miasta I gminy 'oprócz zanych przez . gminną radę narodową w planie społ~o
dań
przewidzianych do wykonania przez gminną radę na'1'Ogospodarczego rozwoju gminy i wydaJe wiążące pofecedO,wą podejmuje działania mające na celu rozwój miasta,
nia ,w tym zakresie,
jego gospodark.i _komunalnej i mieszkaniowej, instytucji
4) ' z~ołuje narady kierowników tych jednostek , w celu
oświatowo-kulturalnych I socjalnych, pl~cówek handlowouzgodnienia kierunków i sposobów działania w sprawach
,usługowych oraz zaspokajanie bytowych i socjalno-kulturalzwiązanych z rozwojem , gminy oraz zaspokajaniem ponych potrzeb mieszkańców miasta.
'
trzeb bytowych I socfalno-kulturalnycb jej mieszkańców,
2. Rada narodowa miasta I gminy tworzy komitet osie5) rozpatruje projekty ,decyzji tych jednostek mające istotdlowy Jako organ samorządu m'ieszkańców miasta i nadaje
ne znączenie dla rozwoju gminy oraz zaspokajania p6komitetowi statut, który określa tryb wyboru komitetu przez
trzeb bytowych i socjalno-kulturałnych jej mieszkańców,
mieszkańców, organizację komitetu I jego uprawnienia. Ko6) wydaje decyzje koordynacyjne mające na ' celunakaza- mitet osiedlowy rtlO~e gromadZIĆ własne , środki' finans.owe na
nie określonych czynności lub zakazanie zamierzonej realizację powi€rzonych mu zadań . , Działalność komitetu
działalności, jeśli wymaga tego interes Państwa lub
nadzoruje rada nar_odowa miasta i gminy.
gminy.'
"
3. Rada narodowa miasta I 'gminy może określić rodzaje
3. Naczelnik gminy współdziała ż jednostkami państwo spraw, które zamiast na sesji. omawiane lub rozpatrywane są
wymi, spółdz:ielczymi' i społecznymi nie podporządkowanymi przez komitet osiedlowy. Nie dotyczy to rozstrzygnięć zagrninńejradzie narodowej w zakresie . realizacji zadań pań
strzeżonych do właściwo~ci rady narodowej miasta i gminy.
stwowych, przestrzegania dyscypliny pr..acy. zapewnienja spokoju i porządku oraz zas.pokajania potrzeb socjalno"bytoArt. '65u. 1. Wojewódzka rada narodowa może po zawych pracowników zatrudnionych na ' teren ie gm Lny.
sięgnięciu opinii zainteresowany clI , r.ad . narodowych podpo'4. Jednostki, o których mowa w ust. 3. muszą uzyskać rządkowaĆ określoną gminną radę narodową lub miejską
zgodę naczelnika gminy na wprowadzenIe , zmla,n w przewa- ' radę narodową miasta nie stanowi!łcego pow:iatu nadzorowi
c,z eniu zakładów oraz .c harakterze ' I profilu inwestycji, za- rady narodowej miasta stailOwiącego powrat, jeż,eli obszary
tych jednostek sąsiadują ze sobą i podporządkowanie takie
równo gospodarczych, jak I socjalno-bytowych.
.
jest celowe ze ~w1.ględów społecznych, gospodarczych I ekoArt. 650. Naczelnik gminy, 8jako orga"n wykonawczy
nomicznych;
'
.~
zarządzający gminnej rady narodowej, ~apewnia wykonanie
2.
Rada
narodowa
miaśta
wyłączonego
z wojeWództwa
'Jej uchwał, składa sprawozdania I informacje o swojej dziamoże za zgodą właściwej wojewódzkiej rady narodowej pod,
łalności urazI wykonania uchwał, jak również przedkłada
. conczne sprawozdania Z. wykonania planu społeczno"gospo porządkować określoną gminną radę narodową lub miejską
radę narodową miasta nie stanowiącego powiatu nadzorOWi
darczego rozwoju gmmy oraz budżetu.

. I
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Jednej zdzielnico~ch rad nar04owych, Jako organu bezpo'redwo wyższego stopnia.
.\
3.

Uchwały

w sprawach wymienionych w ust. 1 i '2 podlegają ogloszeniu w dzienniku urzędowy~ wojewódzki,e j rady narodowej (rady narodow.e j miasta w~łąc:z.onęgo z woje:wództwa)."
Rozdział

7) funkCjonowania uriądzeń komunalnych,
8) zaopatrzenia wsi w wodę pitną i służ~cą celomużytko-

wym,

,

9) bezpieczeństwa, spokoju ł p<lrządku , publicznego,
10) , warunków higieniczno-sanitarnych,
11) podejmowania i. wykonywania czynów społecznych,

12}

2.
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bezpieczeństwa

przeciwpoża.rowego

i ochf<lny przeciw-

powodziowej.
sołtysI.

Zebrania wiejskIe I

ustawie o radac'h narodowych ad. 15-19
brzmienie:

Art. 3. W
Otrzymują

,;Art. 75. 1. W celu pogłębienia samorządności mieszws-i gminna rada narodowa dzieli obszar gminy na

kańców

/

sołectwa.

/

Sołectwo

obejmuje w zasad'Lie wieś albo sąsiadujące
!Zesohą wsie lub' inne tereny, pa których występują wspólne
problemy społec21lo~gospoda.rcze.
.

2;

/

3, '.Mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje prawo wy. boru do gminnej rady narodowej, . odbywajązebiania w'ejskie vf celu , omawiania wspólnych spraw dotyczących - sołectwa.

Art. 76, , 1. W celu rozwijania aktywności społecznej
I g05poda rczejw solect wie oraz zapewnienia stałej ląc:zrtOści·
między ,. sołectwem a gminną radą ' narodową inaczeJnikiem
gminy, mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona 1 soł
łysa i pod sołtysa. Wybór odbywa u ię na zebraniu wiejskim
zwołanym przez naczelnika gminy.

.

,

2 Wybór s.ołtysa nie będącego . radnym wymaga z·atwierdzenia przeż prezydium gminnej rady narodowe{ na
, wniosek naczelnika .gininy.
3. Kad~ncja sołtysa upływa jednocześnie z kadencją
gminnej rady narodow.ej; jednak sołtys pehii nadal swoje
obowiązki do ' czasu przejęcia ich prze1 nowo wybranego
aołtysl!.

4. .P-rzepisy niniejszego rozdziału, dotyczące . sołtysa, !itoaujesię

odpowiednio do

\

1)
2)

.

%własnej-,i nicJatywy,

n.,

co najmniej jednej

żądanie

piątej

wyboo:ów za-

. miM7kałych

na terenie sołectwa,
3} M polecen:ie prezydium gminnej rady narodowej lub
naczelnika gminy. '

40

2. Termin I miejsc.e zebrania wiejskiego
wiadomości

należy

podać

publicznej w sposób przyjęty w danej miej-

scowości.

3. Sołtys otwiera zebranie wiejskie i przewodniczy jego
obradom.
.
4. Na zebraniu wiejskim 0IIlawia się w szczególności
sprawy:
l) wykonywania na tęren'je sołectwa ' zadilń wynikających
z planu społoczno .. gospodarczego . rozwoju gminy,
.
"
.
2) poprawy warunków s·poJec7Jlo-gospodarczych, bytowych
i \kulturalnych mieszkańców,
3) wykonywania . przez mieszkaf1ców sołectwa obowiązków
wobec Państwa,
4) roZwoju I .unowocześnienia produkcji foJnej,
5) . upowszechnienia wiedzy roln,iczeJ f postępu r·olniczeg<l,
$» rozwoju l ochrony gospodarki leśnej w lasachnie,pań's twoWych oraz zadrzeWień i , gospodarki łowieckiej,
,

' ."

, .1

.

Art. 78. 1. Sol-tys wpły.wa' na wykorzystanie aktywności
służącej poprawie gospodam<lśoi .j ' warunków
życia w sołectwie, przyczynia się do podniesienia dyscypliny
społecznej oraz czuwa nad wykO!Ilywaniem prrez mieszkań
ców obowiązków wobec Państwa.
.
2. Sołtys działa stosowlloie d·o wskazań zebrania wiejskiego; gminnej rady narodowej . i naczelnika gminy; repreze.n tuje mieszkańców sołectwa wobec gniinnej rady : naroooweji naczelnika gminy . oraz bierze udział w . naradach soł
tysów, zwoływanych okres·Qw<l przez na;czeln:ika gminy.
'
3. Przy wykonywaniu swoich zadań .sołtys trwale współ
działa % przedstawicielami wiejskiego komitetu Fmntu Jedności Narodu, kółka rolniczego 'i innych - organi!z.acji . g.QSpo~
darczych i społeczny-ch, działających na terenie sołectwa;
mieszkańców

. Ił także : rodnymi . za.mieszkały.mina . ter:enie:~ s>ołectwa.

4. Sąłtys nie ' będący radIlym bierze udz:iałw sesjach
gminnej'rady.nl!tooowejz głosem doradczym.

Sołtys .zwołujezebraniewiejskie:

,Art. 77. 1.
.

podsołtysa.

5. Zebranie wiejskie . zwołuje się również dla wyjaśn:ie
nia pol.ityki Państwa i dla wysłuchania informacji o działal
ności gminnej rady narodowej, radnych ot.az organizacji . gospodąrczych ispołoczoych, działających na terenrle sołectwa.
6. Gminna rada narodowa może:
1) okreśJ;ić ródZaje spraw, dotyczących poszczególnych sołectw, które zamiast na sesji podlegają omówienIu lub
r<lzpatrze,niu przez właściwe zebrania ' wiejskiej nie dotyczyŁo rozsttzygnięĆzastrzeżony-ch . dó właściwości.
gminnej rady nar~dowej,
2) !lpoważn:ić zebrania wiejskie do gronJ:.adzeni.a środków
wpływających
ze źródeł społectnych na realizację
uchwał zebrania, określając zasady dyspoonowan fa tymi
środkami przezs<lłtysaoraz kontr<llę nad kh gospodarowaniem.

Art. 19.1. Zebra-n.ie wiejskie może odwołać sołtysa
przed upływem kadencj1, jeżeli ' utracił zaufanie inieszkanc6w sołectwa.
2. Gminna rada . narodowa odwołuje s>ołtysa, jeżeli do- '
puścił się przestępstwa.

3. Gminna rada narodowa może odwołać sółtysa, , któ~y '
nie wywiązuje się ze swoiCh obowiązków .lub :dopuścił się
czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska.
'. .
4. Naczelnik gminy może zawiesić. w czynnościach SQł
tysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub d'o puścił się przestępstwa, i wystąpić do gminnej rady narodowej o odwołande go."
.
R ozd zi a

ł

3.

Inne zmiany w ustawie o radach narodowych.
Art; 4. W ustawie o radach narodowych wprowadza się
zmiany:
1) art. 1 ust. 2 otrzymuj~ brzmienie:
,,2. Rady narodowe w gminach, miastach,. dzielnicach
większych miast, powiatach i województwach ' są or.ganami władzy państwowej ludu pracującego miast
. i wsf i wyrażają jego wolę.",

n,astępujące

' DzieThIrik Ustaw Nr 49
2) wart. 10

-

ust. 4 i 5,
art. 24 i art. 25,

skreśla się

,3) sk!l:!śla się
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wart. 30:
a) ust. 2 olrzymujebrzmieniei
. ,,2. Sesje zwyczajne rad narodowych odbywają . się
co najmniej cztery razy w roku.",
b) ust. 3-5 skr.eśla się~
5) wart. 33 ust. 2 skreśla się ostatnie ulanie,
6), wart. 37 ust. 1 skreśla się zdanie drugie,
7) wart. 50 skreśla się ostatnie wand,a w ust. 2 i w ust. 4,
8) wart. 52 skreśla się:
a) w ust. 2 wy'r azy "d w osiedlach",
b) ~st. 3,
9) wart. 53 skręśla się ust. 4,
10) wart. 56 ust. 3 zastępuje się " określenie ,,(przewodnićzą
cy gromadzkiej rady narodowej) i sekretarz (a,rt. 61
ust. 5 i 6)" określeniem "i sekrela.rz (art. 61 usf. 6)",
11) wart. 61 skreśla się ust. 5, ,a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"fi. Miejska rada narodowa miasta nie stanowiącego
powiatu ni·oże postanowić, ' że zamiast referatów tworzy się biuro, 'którym kieruje 's ekretarz miejski.",
'12) w art. 80 zastępuje się wyrazy "gromadzki,c h rad narodowych i ich prezydiów" przez wyrarzy "gminnych rad
narodowych i naczelników gmin",
13) , art. 82 ust. 1 'o lrzymuje brzmienie:
. ,,1. Tworzenie, łączend·e i znoszenie gmin, zmiana ich
gra.n ic oraz ustala.nie siedzib gminnych rad narodowych i nazw gmin następuje w dr,o dze uchwały wojew6dzk,iej rady narodowej. Uchwala zapada po zasięgnięciu opinili zainteresowanych gminnych' rad
narod·o wych.",
' 14) po art. 82 dodaje się dwa nowe artykuły 82a i 82b w
brzmieniu: .
4)

"Art. 82a. 1. Dotychczasowe przepisy s'LCzególne, dotyczące gromad i gromadzkiCh rad narodowych, stosuje się do
gmin i gminnych rad, narodowych, jeżeli . ni.e są sprzec:z.ne
z niniejszą ustawą.
2. Kompetencje dotychczasowych prezydiów gromadzkich rad narodowych, przewodniczących tych prezydiów oraz
biur .gromadzkich rad narodowych, o ile ustawa nie stanowi
. inaczsj, pr~echodzą na naczelników gmin.
3. Rada Ministrów określi ' w drodze rozporządzenia,
które sprawy należące w myśl ustaw wyda.nycb przed
1 stycznia 1973r. do pre7.ydiów Powia.towych rad nar{)dowych i ich , wydz;ialów pr7.echodzą do wła,ś"iwości naczelników 'gmin oraz prezydiów miejskich rad , narodowych miast
nie stanowIących powiatów lub ich .referatów (biur).

2. W sprawach nie ~orm'owanych 'w przepisach wydanych na p-oclstawie ust. 1 . pkt 2. i 3 do naczelnika . gminy
i pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 3; stosuje się
przepisy o pracowni.kach rad narodowych.".

15) w art. 83: .
a) ust. 1 wyraz
"gromad" za.stępuje się wyrazem "wsd"j
.
b) p-o ust. 1 dodaje s,ię ust. la w brzmienJu:
"la. I;>otychcza.sowe mienie. gromadzkie staje się mieniem gminnym.",
c) t;.St. 2 zastępU:je się wyrazy "mieniem gromadzkim"
przez wyrazy "mieniem gminnym",
~

,16} , po art. 83 dodaje się nowy art. 83a w przmieniu:
,

,

"Art. 83a. Określony w odrębnych przepisach fundus'z gromadz.k ina niektóre cele' miejscowe staje . się
fundus.zem gminnym.",
17) wart. 87 dodaje się pkt. 3-5 w brzmieniu:
,,3) ustawa z dnia 25 Września 1954 r.o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz. U. Nr 43, poz. 192),
4) art. 12 ' Ordynacji wybotczej do rad narodowych
(Dz: U. z 1960 r. Nr 58, poz. 326 i z 1963 , r. Nr 57,

poi.

307),

5) a'rt. 16 § 2 Kodeksu postępowania adminiStracyjneg:l
w zakresie uregulow~nym niniejszą ustawą.".
18) art. 88 skreśla się.
R ozd

, Przepisy

i

i a ł . 4.

przejśdowe

l

końcowe.

Art. 5. W ustawi,e z dnia 31 stycznia 1961 r. o tece,nach
budąwlanych na . obs~ara,ch .wsl (Dz. U. .z 1969 r. Nr 27.

poz. 216) wprowadza

się następujące

zmiany:

1) wart. 4:
a) ust . . 4 wyrazy "prezydium powiatowef rady narQdo,wej" zastępuje się przez wyrazy "gminna rada narodowa",
b) skreśla się ust. 5,
c) ust. 6 wyrazy "prezydium powiat.owej rady narodowej" zastępuje się prze~ wyrazy "gminnej rady narodowej.",
~ 2) wart. 7 "wyrazy ' "organ właściwy do spraw planowania
przestrzennego prez.ydlUm powiatowej rady narodowej"
zastępuje się przez wyrazy "nac~etnik gminy".

Art. 6. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1911 r. o ustroju
koleg'iówdo spraw wykroczeń (Dr. U. Nr 12,poz. 118) wprowiidza ~ię następujące zmiany:.
t) wart. 2 w .§ 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Prźy grtlJinnych' radach narodowych (wspólnych dla mia- .
Art. 82b. 1. Rada Ministrów określi w drodze rozpo.sta · i . gminy) oraz ' radach · narodowych miast nie stanorzą,!zenia:
wiących powiatów kolegia mogą być powołane na pod1) szczegółowe zadania i uprawnienia gminnych rad narostawie uchwał tych rad.",
.
dowych i naczelników gmin w zakresie koordynacji oraz
2) wart. 6 w § 1 na końcu dodaje się następujące zdani.e :
z~saqy ·i tryb ich wykonywania,
"Członków kolegiów, O których mowa wart. 2 § 3, wy2) 'szczegółowy zakres działania naczelnika gminy, zasady
bierają właściwe rady narodqwe.",
organizacji i zadania urzędu gminy
prawa i obo-3) w arf. 9 w § l po wyrazach "prezydia rad' narodowych"
w:iązki naczelnika gminy ' i pracowniltów tego urzędu.
stawia soię przecinek i dodaje się wyrazy . "przy gmin3) zasady I wysoko~ć wynagrodzenia naczelnika gminy
nych' radach narodowych (wspólnych dla miasta i gmii pracownik.Ów urzędu gminy,
ny) oraz radach narodowych miast nie stanowiących powiatów";
.
4) szczegółowe zadania orat prawa l 'oboWiązki gminnego
dyrek.tor.a nk6ł,
2. W ustawie z dnia 20 maja, 1911 ' I. ' ~ KodekS postę.
S}. zasady, I ; tryb ' wyboru, ,za:k,res _ dŁiałanl·a ',oraz pbowiązki , . ,pt,waIiia w ' SI)faWCłCbo- ,wyb,OC"LeJl;i~ (Dz. .. U. N~· l.2; paz. .tl61
wproOwadza· się następujqce mU.:ly:
'
i prawa sołtysa ' Lpodśołtysa;

oraz '

.

,

·J
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-

J)

w ' ęlt.14 w §T pkt 2otizYInuj~ brzmienie:
4 gminy) iradac;hnargdowychmiast me sta:n.owiąęych
po wi,atów". a końcowe wyrazy ,!koleg,i6w przy , pre,,2) przy ,gminnych radath naroiowych ' (wsPólnych , dla
zydiach rad narodowych" zastępuje się wyra.zami
miasta i gminy) oraz radachnatodowychmiąst nie
"tych koI,e giów",
,
'
sta,nowiącychpowi,atów, , powoJąny<:h w trybie art. 2
§ 3 ustawy o ustroju kolegi6wdo śpraw wykroczeń
7) w art. 111 w § 2 dodaje się ząaniedrugie w ' brzm'i eniu: /,
z zastrzeżenJ.ami wynikaJącymi z ' art. 76,";
"Przewodni'czący kolegium przy gminnej . radzie narodowef
(wspóln~j .dla miasta i gminy) oraz radzienęrOdo
,?) tytuł d7Jiału VII otrzymuje' brzmienie: , "Postępowanie
wej miasta ·nie stanowiącego powiatu składasprawozdaprzedko]egiami pizy gminnych ' radpch narodowych
iIlieradZli,e ?aIodowej!'
,
(wsp6lnychdla miasta i gminy) oraz rada-ch nar odoArt.
7.
Prezes
Rady
Ministrów
. _dokona przed dpiem
, wy ch miast nie , stanowiących powiatów.",
styc~aW73
r~czynnościprzygot,owawczycłi
niezbędnych
3) iut. 75 otrzymuje brzmienie:
dla wejśoia w życ:ie nin,iejszej ustawy,~a wsiczególności:
"Art. 75. Do postępowania przed kolegium przy
l) ustali tok prac, związanych zutvvorze'niem gmin i uko,~
gmi,nnej radzie narodowej (wspólnej dla inIasta FgininY)
stytuowaniem srę gminnyc.h rad narodowych i rad naroorazradzi'e narodowej miasta nie stanowiącego ' Rowiatu
dowych miasta i gminy,
'st()suje się odpowiednio przepisy niniejszego kodeksu,
2) spowoduje wniesienię pod obrady właściwych rad narojeżeli przepisy tego działu nie stanowią , dnaczej.",
dowych. projektów uchwał. w sprawie dok.onani~ pod:z:ia~) wart. 76:
lu terenów wiejskich na gminy i ustalenia gmin i miast,
aj pkt 2 olrzylIiujebrzmienie:
vi których będą działać wspólne rady naródowe, w takim
,,2) nie orzekają ' zasadniczej ka,r y aresztu oraoz kary
terminie, aby uchwały weszły w życie z dniem, l styczograniczenia ' wolności zrygorerri podjęda pra'cy
nia 1973 r .•
, źa zmniejszonym wynagrodzeniem
\lspołe,cźll'io
3) spowoduje' zaliczenie z dniem 1 stycznia 1973 r. znie's,i,onymzakładzie pracy, a jeżeli uznają, że należy
nych osiedli w poczet miast albo włączenie kh obszarów
wymierzyć taką karę -' Przekazują sprawę do
do sąsiednich gmin lub miast.
rozpoznania w pierwszej instapcji kolegium przy
8;1. Powołanie po HIZ pierwszy po 'We jśdu w ży
ArL
prezydium powiatowej rady ' narodówe},",
de niniejszej ustawy naczelnika gminy następuje prze'z, przebl pkt 3 skreśla się, a ,dotychczasowy pkt 4 otrzymuje
wodniczącego, prezydiu~ .w ojew,ódzkiej rady narodowej na
O7Jnaczenie pkt 3,
'
wniosek prezy'd ium powiatowej rady narodowej.
e) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
2. Kadencja sołtysów działających w dniu wejścia w
,,4) w razie trudności co do wykładni prawa ,albo w
życie ustawy upływa jednocześnie z , kadencją gminnej rady'
razie zawiłych okoliczności mogą ' przekazać spra- narodowej.
, wę kolegium przy prezydium powiatowej rady
Art. 9. r. .Pracownicy , zatrudniem dotychczas w biura~h '
,narodowej, przed rozprawą przekazania może dogr,omadzkich rad na.rodowych,po~,iadający kwalifikacje przei
konaćprzewod.niczący kolegium.",
wid7Jiane dJa stanowisk w urzędach gmin, przechodzą do pra,~) w art. , 94, 9S',§ l ,iarL , 1013 po wyrazach "p~ezydium ra;' cy w .tych urzędach.
.'
,
dy narod()wej" dodaje się w odpowiedn:im przypadku
2. Do pracowników biur gromadzkich . rad nar6dowych,
wyr.:lzy .~ "Jub naczelnik gilliny (miasta i gminy)", a w
którzy na. skutek braku kwaIifikącji nie przejdą do pracy w
art. 98 po wyrazach "prezydium rady n'a rodowej" stawia urzędach gmin, ni,e stosuje się ograniczeń rozwiązywania ' ",
się przecinek idodaj'e się wyrazy "naczelnik gminy
umowy o pracę; przewidzianych w ustawie o pracownikach
(l)1:asta i gminy)",
rad narodowych i w innych ptzepisach.
~r wart. 110:
Art; 10• . Prezes Rady Ministrów ogłosi w drodze obwieszczenia 'jednolity tekst UStawy o radach ' narodowych
a) w § 1 po wyrazach "nad działalnośoią k,o legiów pr,zy
prezydiach rąd narodowych" stąwia się przecinek z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej ustawy:
oraz prz.e pisów ogłószonychprzed wydaniem jednolitego
i dodaje s'ię wyrazy - ,;przy_ gminnych rooach narodowych (wspólnysh dla mjasta i gminy) i radach naro- tekstu, z zachowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, artyku- , '
.
dowych miast nie stanowiących powiatów", a końco łów'~ ustępów i punktów.
we wyrazy "kolegiów przy prezydiach . rad narodoArt. 11. l[stawa wchodzi w życie z dniem- 1 s tyqTIJi a
wych" zastępuje się wyrazami lItych kolegiów".
1973 r., z wyjątkiem przepisów art. 7,które wchodzą w życ~e ,
'
.b) w § '2 po wyrazach "niższego stopnia;' stawia się . z dniem ogłoszenia. '
przednek I dodaje się- wyrazy "a także przy gminPrzewodniczący RadyPanstwa: H. JabłońSKI
nycnradach narodowych (wspólnych dla ' miasta
Sekretarz Rady Pal}stwa: L. Stasiak

w
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USTA W A.

z dnia 29 listopada 1972 r.
o funduszu gmlqnym.

ArC t:, . tW . gmina~h' twQrzy się . fundusz

gminny. iwanf4~lęj ' fJ1·Iiąusze~,kJóry- łąc.zili~ ; ~'T pbdejmow<ltiYlńj przez
' l\łąnó~ć ~,c~Y!'ia11l:i ,śpO~e~~yrn1: sł#y , popr~lY'ie ' W'aro,Ilków zyaagospodarcżegoi kulturalnego: w,' gininie,. ··

,

..

i

2. Rady narodowe miast i dziehiic. na których obszarze
znajdują s1ę tereny, .o . chara.k terze rolniczYlIl, . mogą . tworzyć ~
funduszglIirinnY. W tym wypadku . przepisy . uSta Y{ystosuje ,
Śię QlipoWiednlo .do funduszu' gmińIlego lniast C&ź:ielnic. .

,r

