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Warszawa, dnia 27 listopada 1973 r. Nr 47 
TRESC: 

Poz.: 
UST A WY: 

275 - z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
276 - z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych 

OBWIESZCZENIE 

517 
517 

277 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych 526 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW: 

278 - z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania koordynacji przez tere-
nowe org.a.tly adrninisl'racil państwowej. • • i • • • • • • • • • • 540 

279 - z dni<! 23' listopada 1"973 r. w sprawie praw i obowiązków terenowych organów administracji pań-
o stwow,ej oraz zasad obsadzania stanowisk pracowniczych i i i • i i i i • • 542 

280 - 7 dni~\·23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji 
pdńst w,1wej 544 

281 - z dnia 23 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic I pieczęci urzędowych 547 

275 

USTAWA 

z dnia 22 listopada 1973 t. 

o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. t. W Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej wprowadza się następujące zmiany: 

2. Teren~y organ administracji państwowej 
podlega organowi administraCji państwo

wej wyższego stopnia, a w zakresie wy
konywania zadań ustalonych przez radę 
narodową - właściwej radzie narodowej.". 

l) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: 
.. Terenowe organy władzy I administracji państwowej". 

2) art. 41 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 41. 1. Rady narodowe obradują na sesjach. 

2. Rady narodowe uchwalają terenowe plany 
gospodarcze oraz budżety teienowe.", 

3) art. 42 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 42. 1. Tere.nowymi organami administracji pań

stwowej oraz orgllnami . wykonawczymi 
i zarządzają ~ yml rad narodowych są: wo- , 
jewodowie , prezydenci lub naczelnicy 
miast. n§.czelnicy powiat6w, naczelnicy 
dzieln.ic i nuczel nicyguLin. 

4) art. 44 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 44. Rada narodowa uchyla uchwałę rady naro
dowej niższego stopnia, jeżeli uchwala lest 
sprze'czna z prawem lub niezgodna z zasadni
czą linią polityk.i państwa." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 
1973 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 

Sekrelarz Rady Panstwa: L! Stasiak 
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USTAWA 

z dnia 22 listopada 1973 r. 

o zmIanie uslawy o ra~ach narodowych. 

Art t. W ustawie z dnia 25 'słycznial958 r.oradach 
naroddwych (Oz, U. z 1971 r. Nr 49 . . p~z.314), z'wanej w 
dalszych przepisach \lstawą, wprowadza się : następujące 
zmiany: ' 

l) 'preambuła otrzymuje brzmIenie: "W celu przyspiesze
" n!a ; śpoteGzrraigos'podarc7ego '-rozwol u kra ju, lepszego 

'zaspokajani apotrzehludnoścl, pogfębian ia demok r aeji 
socjalistycznej, dalszego wzmocńienia roli I Ilutoryte~u 


