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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 

276 

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 



DzIennik Ustaw Nr 47 ~ 51:8 

rad. narodowyc;h · i . terenowych organów administracji 
państwowej, a także w, celu usprilwnienia ich działal
ności stanowi się, co następuje:" i 

2) w art. l: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Rady narOdowe w gminach, miastach, dzielni
cach miast, powiatach i województwach są 

organami władzy państwowej i podstawowymi 
organami samorządu społecznego ludu pracu
jącego miast i wsi i wyrażają jego wolę.", 

b) dodaje się nowe ustępy 3 i4 w następującym 
brzmieniu: 

,,3. Rady narodowe jako terenowe organy władzy 

państwowej kierują całokształtem rozwoju spo
łeczno-gospodarczego terenu oraz oddziaływa
ją na wszystkie jednostki administracji i go
spodarki na danym terenie, inspirują ich dzia
łalność oraz sprawują nad nimi kontrolę. 

4. Rady narodowe jako podstawowe ' organy sa
morządu społecznego organizują samodzielnie 
zaspokajanie potrzeb ludności swego terenu w 
oparciu o wszechstronne wykorzystanie miej
scowych inicjatyw." i 

.3) art. 3 otrzym uje brzmienie: 
"Art. 3. 1. Rady narodowe kierują działalnością go

spodarczą, społeczną i kulturalną, wiążąc 
potrzeby terenu z zadania.mi ogólnopań

stwowymi, oraz dbają o coraz lepsze za
spokaja'nie potrzeb ludności i o wszech
stronny rozwój terenu. 

2. Rady narodowe zmierzają do wzrostu 
i unowocześnienia produkcji i usług oraz 
do zapewnienia kompleksowego, gospodar
czego i spo'teczno-kultui-alnego rozwoju 
swojego terenu, jako spójnego, socjali
stycznego ' organizmu, VI którym wszystkie 
zasoby i możliwości istniejące i dające 

się . uruchom1ć powinny być wykorzystane 
dla dalszego rozwoju kraju. 

3. Radom narodowym przysługuje w zakre
sie przewidzianym niniejszą ustawą lub 
przepisami szczególnymi prawo koordyna
cji działalności nie podporządkowanych 

im jednostek państwowych , spółdzielczych 

i organizacji społecznych." i 
4) skreśla się art. 4, 

5) skreśla się art. 9; 

6) wprowadza się po rozdziale l nowy rozdział la w 
brzmieniu: 

"Rozdział ta 

Wspólne rady narodowe i zmiany w podporządkowaniu 
rad narodowych. 

Art. 8a. 1. O utworzeniu wspólnej rady narodowej 
dla dwu jednostek podzialu terytorialnego 
decyduje Rada Państwa na wniosek Rady 
Ministrów. 

2. O utworzeniu wspólnej rady narodowej 
miasta i gminy decyduje wojewódzka ra
da Qdrodow(l. 

3. ,Wspólne .rady narod.owe zapewniają wy
konanie zadań przewidzianych dla tych 

I' 

Art. 8b. 
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, jednostek, dążąc do harmonijnego ich roz
woju i . integracji społecznej i gospodar
czej. , 

Rada Ministrów po uzyskaniu zgody Rady 
Państwa może podporządkować określoną po
wiatową radę nar0dową lub radę narodową 
miasta ' stanowiącego powiat nadzorowi rady 
narodowej miasta wyłączonego z woje wódz-

. twa jako organu bezpośredn i o wyższego stop
nia, jeżeli obszary tych jednostek sąsiadują 
ze sobą. 

Art. 8c. W razie zmiany podporządkowania rady na
rodowej: 
1) rada narodowa miasta wyłączonego z wo

jewództwa przejmuje odpowiednie kom
petencje wojewódzkiej rady narodowej, 

2) w skład rady narodowej miasta wyłączo
nego z województwa wchodzą radni od
powiedniej wojewódzkiej rady narodowej 
zamieszkali na terenie powiatu lub miasta, ' 
którego rada została podporządkowana, 

a ich dotychczasowy mandat w wojewódz
kiej radzie narodowej wygasa. 

Art. 8d. 1. Wojewódzka rada narodowa moż~ po za
si ęgnięciu opinii zainteresowanych rad 
narodowych podporządkować określoną 

gminną (miasta i gminy) radę narodową 

lub miejską radę narodową miasta nie 
stanowiącego j:1owi a tu nadzorowi rady na
rodowej miasta stanowi ącego powiat, je
żeli obszary tych jednostek sąsiadują ze 
sobą i podporządkowanie takie je sl. celo
we ze względów społecznych i gospodar
czych. 

2. Rada narodowa mi asta wyłączonego z wo
jewództwa może za żgodą właściwej wo
jewódzkiej rady narodowej podporządko

wać określoną gminną (miasta i gminy) 
radę narodową lub miejską radę narodową 
miasta nie stanowiącego powiatu nadzoro
wi jednej z dzielnicowych rad narodo
wych jako organu bezpośredni o wyższego 
stopnia. 

3. W razie zmiany podporządkowan i a gmin
nej (miasta i gminy) rad y narodowe j lub 
m ie jskiej rady narod owe j miasta nie sta
nowiącego powia tu: 

-, 

1) mie jska rada narod owa miasta stano
wiącego pow iat lub dzielnicowa rada 
narodowa w mieście wy łączonym z wo
jewództwa przejmuje odpowiednie 
kompetencję powiatowej rady narodo
'wej . 

2) w s k ład rady narodowe j miasta stano
wiącego powiat lub dzi plnicowej rady 
narodowej wchodzą radni odpowied
ni ej powiatowej rad y narod owe j za
mi eszkal i na terenie gminy lub miasta, 
którego rada narodowa została podpo
rzą d kowana . a ich dotychczasowy man
dat w p0wiatowej radzie narodowej 
wygasa."; 

7) . art. 10 otrzYlPuje brzmienie: 
"Art. 10. L. Rady' .narod owe uchwalają wielole tnie 

i roczne plan y społ€'Czno-gospodarczego 
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. rozwoju terenu, zgodnie"l kierunkami i za- : .... " " 2; ~ Ra'da narodowa' . us:tala I·iczbę ' zastępców 

przewodniczącego rady zgodnie' i wytycz
nymI Rady Państwa . 

daniami ustalon.ymi dla gospodarki rad 
narodowych przez Sejm, i Radę Ministrów 
. oraz koordynują , i kontrolują wykonanie 
tych planów. Projekty planów przedsta-
wiają radom, narodowym terenowe organy 
administracji państwowej, 

2. Rada ., Ministrów określa zasady i tryb 
opracowywania . przez terenowe organy 
administracji państwowej oraz uchwalania 
przez rady narodowe wieloletnich i rocz
nych planów społeczno-gospodarczego rOz-
woju terenu."i . . 

8) wart. 13 ' lUSt. 2 pkt 1 , wyrazy: . "plan.ów gospodar
czych:' zastępuje się wyrazamI: "planów społeczno-go
s Pod/Hczego , rozwoju"'i 

9) w ', art. 14: 

a) skreśla się ust. 2, 
bl w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) jednostek organizacyjnych handld wewnętrzne
go w zakresie ustalonym przez Radę Mini
strów."i 

10) skreśla się art. 16-19i 

11) w ar·t 20: 
aJ. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Powiatowe rady narodowe zapewlllaJą wszech
stronną pomoc radom narodowym niższego 

stopnia oraz koordynują ich, działalność.", 

b) dotychczasowy ust. 1 otrzymuje, numerację 2, 
c) skreśla się dotychczasowy ust. 2i 

12) w 'art. 22: 
a) skreśla się ust. 2, 
b) w dotychczasowym ust. 3.Jlodaję się punkty 7 i 8 

w następującym brzmieniu: , " 
, ,,7) nadawania nazw ulicom i placom oraz ustala-

nia herbu miasta, ' -

8) nadawania obywatelstwa honorowego miasta.'\ 

c) "ust. 3, 4, 5 otrzymują numerację 2, 3, 4; 

13) wart. 23 skreśla się ust. 3; 

14) po art. 23 dodaje się nowy art. 23a w brzmieniu: 

"Art. 23a. W wypadkach uzasadnionych charakterem 
lub rozmiC}rami podejmowanych zadań rady 
narodowe wspÓłdziałają z sąsiednimi radami 
narodowymi i mogą one odbywać wspólne 
sesje i podej~ować wspólne uchwałY."i 

15) w rozdziale 3 dodaje się nowy art. 24a w brzmieniu: 

"Art. 24a. Rady narodowe jako organy przedstawiciel
skie wykonują swoje zadania na sesjach, 
przy pomocy prezydium i komisji rady oraz 
przez działa Iność radnych w terenie." i 

16) wart. 25 ust. 1 wyrazy: "plan gospodarczy" zastępuje 
się wyrazami: ;,plan społeczno-gospodarczego rozwo
ju"; 

17) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 26. 1. Na pierwszej sesji po wyborach rada na
rodowa wybiera ze swego grona na okres 
kadencji przewodniczącego rady narodo
wej i jego zastępców oraz przewodniczą
cych stałych komisji: 'sJanowią oni prezy
dium rady narodowej. 

3. Przewodniczący rady narodowej i jego 
zastępcy . dzialają do czasu dokonania wy
boru na te stanowiska przez radę narodo
wą następnej kadencji. 

4. Pierwszą sesję po wyborach zwołuje w 
ciągu dwóch tygodni od dnia wyborów 
przewodniczący rady naroc!owej wybrany 
przez radę . poprzedniej kadencji; otwarcie 
pierwsz'ej . sesji pfJwierza się jednemu 
z najstarszych wiekiem radnych. 

5. Pierwszą sesję rady narodowej w nowo 
utworzonej jednostce podziału terytorial
nego zwołuje przewodniczący rady naro
dowej bezpośrednio wyższego stopnia,"; 

18) skreśla się art. 27; 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

w art. 30 ust. 2 skreśla się wyrazy: ,,'IN porozumieniu 
z przewodniczącymi komisji rady narodowej"; 

w art. 31: 

a) w ust. 1 zastępuje się wyraz: "prezydium" wyra-o 
zem: "rady", 

b) skreśla się ust. 2, 

c) w ust. 3 średnik po zdaniu pierwszym zastępuje 
się kropką, a zdanIe drugie skreśla się; 

wart. 32 ust. 2 zastępuje się wyrazy: "przewodniczący 
obrad" wyrazami: "przewodniczący rady"; 

w art. 33 ust. 1 zastępuje się wyraz: "obrad" wyra
zem: "radY"i 

w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W wypadkach przewidzianych w obowiązujących 
przepisach stosuje się tajnE' głosowariie kartkami. 
Rada narodowa może uchwalić tajność głosowania 
również w innych . wypadkach."; 

wart. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. UchwałY rady narodowej podpisuje przewodniczą
cy rady narodowej lub jego zastępca, który prze
wodniczył obradom."; 

25) wprowadza się po rozdziale 3 nowy rozdział 3a w 
brzmieniu: 

"Rozdział 3a 

Prezydia rad narodowych. 

Art. 36a. 1. Prezydium rady narodowej reprezentuje 
radę na zewnątrz i organizuje jej prace. 

2. Prezydium rady narodowej w szczegól
ności: 

1) ustala projekt rocznego planu pracy 
rady ' narodowej, 

2) przygo tow uje i_ zwołuje sesje, 
3) orga niw je dzia ta tność komisji oraz 

koordynule ich prace, 
4) udziela radnym pomocy w wykony

waniu mandatu, 
5) czuwa nad zabezpieczeniem praw rad

nych i czł onków kom isji, 

6) sldarla radzie informacje o swojej 
pracy. 
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Art. · 36b. Przewodniczący rady narodowej: 

I) otwiera sesje rady narodowej i przewod
niczy obrad.:nu, 

2) zwołuje posiedzenia prezydium i przewod
ni.czy obradom, 

3) w zakresie .poruczonym mu przez prezy- . 
dium podejmuje czynności w jego imie
niu."j 

26) w art: 37 ust. 2 skreśla się wyrazy: "i w zależności od 
miejscowych potrzeb"; 

27) w art 39 ust. I: 

. a) w pkt 3 wyrazy: "przedłożonych przez" zastę

puje się wyrazem: "jej", 
:b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) kontrola wykonania uchwał rady narodowej, 
zarządzeń terenowegD organu administracji 
państwowej oraz organów nadrzędnych"; 

28) w' art. 40: 
a) śkreśla się lIS.t. 2, 
b) w ust. 3 zastępuje się wyrazy: "jej prezydium" wy

. razami: "terenowego org'anu administracji państwo-
wej", ' 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4 . . O sposobie załatwienia wniosku komisji tereno
wy organ administracji państwowej obowiąza
ny jest zawiadomić komisję najpóźniej w ciągu 
miesiąca od otrzymania wniosku. Stanowisko 
nie uwzględniające wniosku powinno być uz·a
sadnjone. Komisja , może przedstawić sprawę 
radzie narodowej.", 

d) ust. 3 i 4 otrzymuj~ kolejną numerację 2 i 3; 

29) wart. 41: 

a) w ust. zastępuje Się wyrazy: "Kierownicy wy- . 
, działów powinni" wyrazami: "Terenowy ' organ 

administracji pańsfwowej powinien", 
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy: "wydziału lub innej"; 

30) skreśla się art. 42 i art. 43; 
31) 'wart. 46: 

a) w ust. I z,astępuje się wyrazy: "jej prezydium" wy
razami: .""terenowemu, organowi administracji pań
stwowe] " 

b) · .w ust. 2 zastępuje się wyrazy: "i jej prezydium" 
wyrazami: "i zarządzeń ' terenoweg·o organu admi
nistracji państwowej"; 

32) wart. 47: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Radny może zwracać się z wnioskami o rozpa
trzenie spraw wynikających w toku działalno
ści radnego związanej z ' wykonywaniem man
datu do rady narodowej, jej organu wykonaw
czego i zarządzającego oraz' do kierowników in
nych organów państ,w'owych, jak również przed
siębiorstw, zakładów, insI ytucji oraz organiza-

'cj; spółdzielc'zych i ' społecznych. Radnemu na
leży udzie'lic 0'dP9wiedzi 'w terminie 30-..dni, chy
ba że odrębne przepIsy przewidują krótsze ter
miny.", 

b) w ust, 2 zastępuje się" wyrazy: ;,prezydium rady 
nar()dowej" wyrazami: "terenowego organu admini
stracji państwowej"-; ',;" "" ".c ,. ; ." 

33) w art. 48 usLZ rskreSla·( się zdahie' :d'iugie; 
34) wprowadza się : plil rozd~if!le ,5, no-Wytozd~iał 5.a w 
.. ,'. brztni~niu: ' 

Paz. 276 

" "Rozdział Sa 

Te;enowe ' organy administracji państwowej. 

Art. 49a. 1. Terenowymi orga:nami administracji pań
. stwowej są: 

, '~ 

l) wojewoda - w województwie, 
2) prezydent miasta - w mieście liczą

cym powyżej 100 rys. mieszkańców 

oraz w mieście będącym siedzibą wo
jewódzkiej rady narodowej, . 

3) naczelnik miasta - , w innym mieście 
liczącym do 100 tys. 'mieszkańców, 

4) naczelnik powiatu - w powiecie, 
5) naczelnik · dzielnicy - w dzielnicy 

miasta, 
6) naclelnik gminy - ':Ił gminie. 

2. Prezes Rady Ministrów może ustalić inne 
miasta, w których terenowym organem 
administracji państwowej b-ędzie prezydent 
miasta. 

3 .. :. Terenowe organy administracji państwo

wej w zakresie wykonywania zadań rad ' 
narodowych działają jako ich organy wy
konawcze .i .zarządzaJące. 

Art. 49b. 1. W razie' utworzenia wspólnej rady naro
dowej dla miasta · stanowiącego powiat 
i powiatu wspólnym terenowym organem 
administracji państwowej oraz organem 

_ wykonawczym i zarządzającym rady na
',. ro~a:wej jest naczelnik miasta' i powiatu. 
2.~ W-wyniku podporządkowania powiatowej 

(miejskiej) rady narodowej nadzorowi ra
dy narodowej miasta wyłączonego z wo
jewództwa następuje podporządkowanie 
powiatowego (miejskiego) organu admini
stra~ji państwowej nadzorowi miejskiego 
organl,l administr(jcji miasta wyłączonego 
z województwa jaka organu bezpośrednio 
wyższego stopnia, a miejski organ admi
nistracji państwowej przejmuje odpowied

. ni'e kompetencje ' wojewódzkiego organu 
administracji państwowej. 

3. W wyniku podporządkowania gminnej 
(mia'sta i gminy) lub miejskiej miasta nie 
stanowiącego powiatu rady narodowej 
nadzorowi rady narodowej miasta ,. stano
wiącego '(Jowiat lub dźielnicowej rady na
rodowej w · mieście wyłączonym z WOje7 
wódz[wa następuje podpO'rządkowanie 

gminnego (miasta i gminy) ' i miejskiego 
organu administracji państwowej nadzo
rowi miejskiego organu administracji mia
sta stanowiącego powiat lub dzielnicowe
go organu '-adminislra'cji jako organu bez
pośrednio wyższego stopnia, a miejski rutY 

.dzielnicowy organ administracji państwo
wej przejmuje odpowiędnie kompetencje 
po 'wiatowego organu administracji , pań-
stwowej. ' 

Art. 49c. 1: WDjewodę, prezydenta miasta, naczelnika 
powiatu, naczelnika ' miast'a stanowiącego . 

powiat i naczelnika . dzielnicy w mieście 
wyłączoTlym .,. wo.jewództwa powołuje 

,- ,Pr'ezes .Rady Mi!listrów, ' po zaopiniowaniu 
kandydatów ' pr~ez : właściwą radę naro- ' 
dową; .. 
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2. NaczeJnika miasta nie stanowiącego po
wiatu, nacz~lnika dzielnicy w mieście sta
nowiącym powiat oraz naczelnika gminy 
powołuje - wojewoda po zaopmlOwaniu 
kandydatów przez właściwą radę naro
dową· 

3. W wypadku nie cierpiącym zwłoki woje
woda może 'powierzyć pełnienie obowIąz
ków naczelnika gminy, ' naczelnika miasta 
nie stanowiącego powiatu lub dzielnicy w 
mieście stanowi'ąćym powiat osobie posra
dającej odpowiednie kwalifikacje bez za
chowania trybu określonego w ust. 2 na 
okres nie dłuższy niż trzy miesiące. 

Art. 49d. 1. Wicewojewodów i wiceprezydentów miast 
wyłączonych z województw powołuje Pre
zes Rady Minfslrów. 

2. Wiceprezydentów innych miast, zastępców 
,/ naczelników powiatów j zastępców naczel

ników miast stanowi.ących powiaty powo
iuje wojewoda; zastępców naczelników 
dzielnic w miastach wyłączonych z woje
wództw - pre-zydent miasta. 

3. Prezes, Rady MmisŁrów: 

1) ustaldliczbę: wicewojewbdów; wicepre
zydentów miast, zastępców naczęlni

ków powiatów" miast i dzielnic w mia
stach wyłączonyche z województw, 

2) może w wyjątk.owo uzasadnionych wy
padkach wyrazić, zgodę na pow olanie 
przez wojewodę zastępcy naczelnika 
miasta nie stanowiącego "'powiatu, za
stępcy na'cze·lorka dzielnicy w mieśde 
stanowiącym powiat oraz zastępcy na
czelnika' miasta i gminy. 

Art. 4ge; 1. Powołarrie na stanowiska wojewody, pre
zydenta, miasta" naczelnika powiatu, mia.", 
sta, dzielnicy i gminy oraz ich zastępców 
następuje na czas nieoznaczony .. Odwoła
rria z tych ' stanowisk dokonują organy 
właściwe do powołania na te stanowiska. 

2. Właściwa rada narodowa może wystąpić 
'- .' ' -

. \ o odwołanie ze ~tanowisk wymienionych 
wart.. 49c. . . 

Art. 49f. 1. Wojewodowie, prezydenci miast ora~ na
cżelnicy powiatów, miast i dzielnic spra
wują administrację państwową, działając 

na podsta wie"'przeplsów prąwa oraz zgod
nie z kierunkami ustaJ-onymi przez organy 
nadrzędne. ' 

2. Do terenowyE'h organów administracji 
państwowej należą wszystkie sprawy z za
kresu administracji państwowej, nie za
strzeżone na rzecz innych organów. 

Art. 49g. 1. Wojewodowie, prezydenci miast oraz na
czelnicy powiatów, . miast i dzielnic w 
szczegół ności: 

1)-p()dejmują działania mające na celu 
wykonanie zadań wynikających z pla
nu społeczn'o-:.gospodarczego , rozwoju 
kraju, 

2) opracowują·, w oparciu o wytyczne · Ra
dy Ministrów projekty planów spolecz
no·gospodarczego rozwoju terenu oraz 
pr~jekty budżetów ;-
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3) wykonują zadania . wynikające z planu 
społeczno-gospodarczego rozwoju tere
nu oraz budżetu, 

4) zapewniają właściwe wykorzystanie 
środków przeznaczonych na rozwój 
spo.łeczno-gospodarczy terenu i popra
wę warunków bytowych, 'oświatowo
wychowawczych, socjalnych i kultu
ralnych mieszkańców, 

5) koordynują działalność związanych z 
gospodarką terenową wszystkich jed
nostek państwowych, spółdzielczych 

i organizacji społecznych, wydają zale
cenia dotyczące realizacji zadań wyni
kających z planu społeczn.o-gospodar

czego rozwoju danego terenu, 
6) sprawują kontrolę nad wykonywaniem 

zadań wynikających z planu społecz

no-gospodarczego rozwoju terenu przez 
jednostki państwowe, spóldzielcze i or
gimizacje społeczne, 

7) podejmują działania w zakresie rozwo
ju rolnictwa uspołecznionego i indywi
dualnego, 

8) podejmują zadania mające na celu ' 
ochronę . środowiska . naturalnego, . za
pewnienieczystośćij porządku oriłZ 
ochrony przedwp.cżarowej, i przeciw
powodzi6wej; 

9) koo,rdynują działalność w dziedzinie 
rozwoju nąuki, szkoinictwa wyższego 
i techniki, . . 

10) realizują powierzone- zadania', w dzie- ' 
dzin.ie obron Ilości kraju, . . 

11) -organizują społeczne siły i środki na 
rzec'z ochrony porządku i bezpieczeń
stwa publicznego, nadzorują i kontro" 
lu ją działalność Milicji Obywa te I ski'e j 
i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywa
telskiej w tym zakresie, wydają tym \~ 
organom zarządzenia, a także wykonu-
ją inne uprawnienia wynik.ające z prze
pisów ~drębnych, 

12) wizytują żakłady karne zapoznając się 
z istniejącymi w nich warunkami i wy-

-... dają właściwe zal'ecenia ,. ł'ub występu

ją do jednostki nadrzędnej. 

2. Prezydentom i naczelnikom miast nie po
dzielonych na dzielnice oraz naczeJnik om 
dzielnic prżysługują uprawnienia kierow
nika urzędu stanu cywilnego. 

Art. 49h. L Wojewoclowie, prezydenci miast oraz na
czelnicy powiatów, miast i dzielnic, rea
lizując swoje uprawnienia koordynacyjne, 
powinni zapewniać zgodność dżiałalności 

jE\dnllstek organizacyjnych nie podporząd
kowanych radzie n'3JOdowej z planem spo
łeczno-gospodarczego rozwoju kraju i po-
trzebami teren u. . 

2. Rada Ministrów określi w drodze rozpo
rządzenia szczegółowe zasady wykonywa
nia koordynacji przez terenowe organy 
admjnistracji pańs~wQwej. ' . . . 

'Art. ' 49i. Wojewodowie, prezydend miast oraz' naciel
nicy powiatów, miast i dzielnic wspóldz·i.ałają 
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z jednostkami państwowymi i spółdzielczymi 
oraz organizacjami społecznymi w . zakresie 
reallzacji zadań państwowych, przestrzegania 
dyscypliny i warunków pracy, zapewnienia 
spokoju i porządku oraz zaspokajania po
trzeb bytowych i socja lno-k ultura lnych pra
cowników zatrudnionych na danym terenie. 

Art. 49j. L Wojewodowie, prezydenci miast, naczel
nIcy powiatów, miast i dzielnic występują 
do kierownIków jednostek pańsIwowych 
i spółdzielczych oraz organizacji społecz

nych z wnioskami o ukaranie, zawieszenie 
w czynnoścIach albo zwolnienie z pracy 
pracowniKa, który zaniedbuje swoje oho
~iązki sluzbowe, wykazuje niewłaściwy 
l'tosunekdo ludzi lub narusza dyscyplinę 
pracy. 

2. Wojewoda lub prezydent miasta wyłączo
nego z województwa ' może zawiesić w 
czynnościach dyrektora (kierownika) jed
nostki organizacyjnej nie podporządkowa
nej radzIe narodowej w 'wypadku stwier
dzenia szczególnie rażącego naruszenia 
óboWiązków służbowych powodującego 
poważne szkody społeczne i gospodarcze. 

3. Dokonując zawieszenia wojewoda lub pre
zydent miasta wyznacza osobę do tymcza
sowegopełnienia . obowiązków dyrektora 
(kie'rownika). 

4. O dokonanych czynnościach (ust. 2 i 3) 
wojewoda lub prezydent miasta zawiada
mia właściwy organ nadrzędny. 

Art. 49k, 1. Utworzenie na obszarze województwa jed
nostki organizacyjnej zarządzanej central
nie oraz, jej likwidacja wymaga uzgodnie
nia z wojewodą. 

2. Przepis ust. 1 st0sujesię odpowiednio do 
zmian w produkcji przedsiębiorstw zarzą

dzanych centralnie, jeżeli zmiany te w 
sposób istotny wpływają na wykorzysta
nie mie jscowych surowców i żródeł ener-

. gir Illb innych zasobów bądż też na stan 
zatrudni.enia lub warunki zdrowotne dane
gq terenu albo zagrażają środowisku na
turalnemu~ 

3. Wojewoda może zarządzić sprawdzenie 
wykorzystanIa zdolności produkcyjnych 
przedsiębio'rstw zarządzanych centralnie 
i w miarę pott7;eby wystąpić o przekaza
niE! między przedsiębiorstwami zbędnych 
surowców, materiałów, maszyn i obiek
tów, jak rówmeż o wspólne użytkowanie 
lub przekazanie innemu użytkowniko

wi nieracjonalnie wykorzystywanej po
wierzchni produkcyjnej i składowej. 

4. Wojewoda może ustalić, jakie zadania 
określone w usl. 3 mają być realizowane 
przez naczelnikÓw powiatów. 

5. Określone w ust. 1-4 uprawnienia wojl:!
'wody przysługują na obszarze miasta wy
łączoneigo ' z województwa prezydentowi 

. _ tego miasta. 

Art.49l; 1. Wojewodo\Vie . zatwierdzają projekty bi
. lansów ' pie-niężnych przychodów i wydat
ków ludności oraz planów kasowych od
działów wojewódzkich Narodowego Ban-
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ku Polskiego i rozpatnlją sprawozddnia 
z wykonania tych ' planów, podejmu
ją środki zmierzające dUlapl,wnienia rów
nowagi pieniężno-rynkoW-ej, wsp6łdzlałają 
z oddziałami banków finansujących inwe
stycje w kontroli przebIegu inwestycji w 
województwie oraz ustdlają wytyczne po
dliału kredytów bankowych przyznanych 
dla województwa, a przeznaczonych dla 
spółdzielczych oraz -nie uspołecznionych 

jednostek gospodarczych. 
2. 'Wojewoda może ustalić, jakie zadania 

określone w ust. 1 mają być realizowane 
pr7ez naczelników powiatów, miast i dziel
nic. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosu"je się odpowied
nio do prezydentów miast wyłączonych 

z województw. 

Art. 491. W \razie naglącej konieczności wojewodowie, 
prezydenci miast oraz naczelnicy powiatów, 
miast, dzielnic i gmin wydają zarządzenia 

porządkowe, gdy zachodZI niezbędność na
tychmiastowego wprowadzenia w życie na 
danym terenie zakazów i nakazów w oko. 
licznościach szczególnie niebezpiecznych dla 
życia, zdrOWia lub mienia oraz w razie klęsk 
żywiołowych lub wymagających natychmia
stoweqodziałania trudności gospodarczych; 
zarządzenia te przedstawia ią radzie narodp
wej. ,na najblizszeJ sesji do zatwierdzenia. 

Art. 49m. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z za
kresu administracji państwowej wydają w 
.L instant::ji: ' . 
1.)" naczelni.k gminy (miasta i gminy) 

na terenie gmiIlY (miasta i gminy), 
2) prezydent luhnaczelnik miasta - na 

terenie miasta nie podzielonego na 
dzielnice, 

3) naczelnik dzielnicy - na terenie dziel-
nicy, , . 

4) naczelnik miasta i powiatu - na tere
nie miasta stanowIącego powiat, w 
którym działa wspólna rada narodowa 
miasta i powiatu, 

- chyba że przepis szczególny stanowi 
inaczej. 

2. Decyzje w indywidualnych sprawach z za
kresu administrac'ji państwowej wydawa
ne przez wojewodę oraz przez prezydenta. 
miasta wyłączonego z województwa są 

ostateczne. 

Art. 490. Wojewoda na obszarze województwa, a pre
~ydent miasta wyłączonego z województwa 
na obszarze takiego miasta są przedstawicie
lami Rządu i działając w tym charakterze wy
konują zadania zlecone im przez Rząd lub 
Prezesa Rady MinistróW. 

Art. 490. Wojewoda. prezydent miasta, naczelnik po
wiatu, -naczelnik miasta i naczelnik dzielnicy 
jako organy wykonawcze i zarządzające rad 
narodowych zapewniają wykonanie ich 
uchwał, składają radom narodowym sprawo

.' '; zdania -z wykonania uchwał,jak również rocz-
ne sprawozdania z wykonania planu społecz
no-gospodarczego rozwoju terenu oraz bu
dzetu. 
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Art. 49p, Wojewodowie, prezydenci miast oraz naczel
nicy 'p\)wiatów, miast i dzielrlic wykonują 
swoje zadania przy pomocy podległych urzę
dów: 

l) wojewoda- urzędu wojewódzkiego, 
2) prezydent miasta i naczelnik miasta 

urzęd u miej s k Je\] O, 

3) naczelnik powiatu - urzędu powiatowe
go, 

4) naczelnik miasta i powiatu - urzędu mia
sta i powiatu, 

5) naczeln ik dzielnicy - urzędu dzielnico
wego 

oraz przy pomocy terenowych zjednoczeń, 

przedsiębiorstw, zakładów i instytucji. 

Art. 49r. 1. W skład urzędów wojewódzkich, powia
towych, miejskich i dzielnicowych wcho
dzą w ydziały , 

2. W miMę potrzeby ' właści we terenowe 
organyadminislrarji państwowej mogą 

utworzyć na podstawie wzajemnego poro
zumienia wydziały wspólne dla: 

l) województwa i m'iasta wyłączonego 

z ,wQjewództwa, 
2) powiatu i miasta stanowiącego powiat, 
3) sąsiednich powiatów lub miast stano

wiących powiaty, 
4) Dzielnic miasta . podzielonego na dziel

nice. 

3. Wojewodowie, prezydenci miast oraz na
czelnicy powiatów, miast i dzielnic mogą 
upoważnić kierowników i innych pracow
ników wydziałów podległych im urzędów 
do załatwiania określonych spraw w ich 
imieniu, w tym również do -wydawania 
decyzji administracyjnych. 

4. Prezes Rady Ministrów może w drodze 
rozporządzenia określić rodzaje spraw 
z zakresu administracji państwowej, które 
z upoważnienia wojewodów, prezydentów 
miast, naczelników powiatów, miast i dziel
nic mogą zała twiać kierownicy tereno
wych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakła

dó,W i instytucjL"; 

35) skreśla się rozdział 6 i rozdział 7; 
36) skreśla się art. 64; 

. 37) w art. 65 s~reśla się ust. 2; 

38) skreśla się art. 69, 70, 72, 73, 74, 75 ust. 4 oraz art. 76; 
39) wart. 77 skreśla się ust. 3, 4, S, 6; 
40) skreśla się art. 80; 
41) skreśla się art. 82, a dotychczasowy ust. 2 tego arty

kułu staje się ust. 4 art. 83; 
42) skreśla się art. 84; 
43) wart. 85: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Nadzór nad działalnością terenowych organów 
administracji palistwowej sprawują: Rada Mi
nistrów, Prezes Rady Ministrów oraz terenowe 
organy administracji palistwowej wyższego 
stopnia", 

b) skreśla się ust. 3; 

44) wart. 86 zastępuje się wyrazy: "i ich organami" wy
razami: "oraz terenowymi organami administracji pań
stwowej"; 

45) art. 89 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 89. 1. Rada Ministrów koordynuje działalność 

terenowych organów administracji pań

stwowej oraz nadaje kierunek ich pracy, 
a w szczególności: 
l) rozpatruje sprawozdania i ocenia dzia

ła l ność wojewódzkich organów admi
nistracji państwowej, a także może 

rozpatrzyć s pra wozdania organów niż

sze(Jo stopnia, 
2) udz iela im pomocy w zakresie wyko

nywania zadali oraz podejmuje czyn
ności w celu upowszechnienia osiąg

nięć w ich działalności, 
3) uchyla zarządzen i e wojewódzkiego 

organu administracji państwowej, je
żeli zarządzenie jest sprzeczne z pra
wemlub niezgodne z zasadniczą linią 

polityki Palistwa. ' 

2. Rada Ministrów wstrzymuje wykonanie 
uchwały wojewódzkiej rady narodowej 
(rady narodowej miasta wyłączonego 
z województwa), jeżeli uchwala jest 
spr;zeczna z prawem lub niezgodna z za
sadlllczą linią polityki Państwa, i przedkła
da sprawę do rozstrzygnięcia Radzie 
Państwa."; 

46) po art. 89 dodaje się nowe 'artykuły 89a i 89b w 
brzmieniu: 

"Art. 89a. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór 
nad terenowymi organami administracji 
państwowej i w tym zakresie: 

1) kieruje ich bieżącą działalnością, 
2) wydaje zarządzenia w sprawie wykona

nia określonych zadań, 

3) rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy or
ganami administracji państwowej stop
nia wojewódzkiego oraz pomiędzy tymi 
organami a ministrami, 

4) zawiesza w czynnościach wojewodę, pre
zydenta miasta, naczelnika powiatu, mia
sta i dzielnicy oraz ich zastępców, je
żeli swoją działalnością naruszają prawo 
lub zasadniczą linię polityki Państwa 

albo w innych uzasadnionych wypad
kach. 

Art. 89b. Terenowy organ administracji państwowej 

podlega służbowo organowi ' administracji 
państwowej wyższeg0 stopnia, a organ ad
ministracji państwowej stopnia wojewódz
kiego - Prezesowi Rady Ministrów."; 

47) art. 90 i 91 otrzymują brzmienie: 

"Art. 90. 1. Terenowe organy administracji państwo
wej koordynują i nadzorują działalność 

organów administracji państwowej niższe
go stopnia oraz nadają kierunek ich pra
cy i w tym zakresie przysługują im od
powiednio uprilwnienia określone wart. 89 
ust. li wart. 89a, z tym że uprawnieni\;! 

, określone w pkt 4 tego artykułu przy siu-
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guje tylko terenowemu organowi admini- , 
stracji państwowej · stopnia wojewódz
kiego. 

2. Prezydium rady narodowej wyższego 

stopnia wstrzymuje na wniosek organu 
wykona wczego i zarządzającego tej rady 
wykonanie uchwały rady narodowej niż

szego stopnia, jeżeli uchwala jest sprzecz
na z prawem lub niezgodna z zasadniczą 
linią polityki Państwa, i przedkłada spra
wę do rozstrzygnięcia swojej radzie na
rodowej. 

Art 91. Ministrowie w wykonaniu powierzonych im 
zadań: 

l} ustalają dla wojewodów i prezydentów 
miast wyłączonych z województw ogólne 
zasady · realizacji zadań ich resortów 
i udzielają im pomocy, 

2) występują do Prezesa Rady Ministrów . z 
wnioskami o uchylenie w trybie nadzoru 
zarządzeń organów administracji państwo

wej stopnia wojewódzkiego - sprzecznych 
z prawem lub zasadniczą linią polityki 
Państwa, 

3) uchylają lub zmieniają na zasadach okreś
lonych odrębnymi przepisami decyzje te
renowych organów administracji państwo

wej w sprawach indywidualnych, 
4) sprawują merytoryczną kontrolę działal

ności odpowiednich wydziałów i udzielają 
im pomocy, 

5) podejmują czynności w celu upowszechnie
nia osiągnięć w działalności wydziałów ."i 

48) skreśla się art. 92i 

49} tytuł rozdziału 10 otrzymuje brzmienie: 

"Rozdział 10 

Samorząd mieszkańców miast i wsi." i 

50) art. 93 ot rzymuje brzmienie: 

"Art. 93. Samorząd mieszkańców miast i wsi wyraża 
się w stalej i powszechnej reprezentacji 
mieszkańców terenów miejskich i wiejskich, 
która: 
l} poprzez 'dzia'la lność społeczno-wychowaw

czą kształtuje wraz z samorządnymi orga
nizacjami spolecznymi socjalistyczne sto
sunki współżycia w miejscu zamieszkania, 

2) zgodnie z programem socjalistycznego 
rozwoju kraju real izuje w trybie społecz
nym zadania zw i ązane z poprawą warun
ków I)ytowychi kulturalnych życia miesz
kańców"i 

51) po art. 93 dodaje się nowe artykuły: 93a, 93b, 93c 
i 93d w brzmieniu: 

"Art. 93a. 1. Organami samorządu mieszkańców po
szczególnych części miasta (w osiedlach, 
obwodach i domach) są: ogólne zebranie 
mieszkańców oraz komitety osiedlowe, 
obwodowe i domowe. 

2, Organami · saJllorządu mieszkańców w 
. , osiędlach i domach spółdzielczości miesz-

ka'niowej są odpowiednie organy samo
rządu spółdz:elczego. 

3. Samorząd mieszkańców działa pod ogól
nym nadzorem rad narodowych i komite
tów Frontu Jednośc i Narodu, 

Art. 9jb. Do podstawowych zadań samorządu miesz
kańców miast należy: 
l) umacnianie więzi i współdziałania między 

radą narodową a mieszkańcami w zakre
sie reaHzacji programów wyborczych 
i wynikających z nich planów społeczno
gospodarczego rozwoju terenu, ~ 

2) współdziałanie z adminishacją budynków 
mieszkalnych w zakresie organizowania 
mieszkańców do działania na rzecz utrzy
mania w należytym stanie i właściwego 
użytkowania mieszkań i innych urządzeń, 
a także budynków mieszkalnych i oto
c1;enia, 

3) sprawowanie kontroli społecznej w za
kresie świadczenia usług dla ludności 

bądź wpływania w inny sposób na wa
runki jej życia przez instytucje i zakłady 
pahstwowe, spółdzielcze i inne. 

Art. 93c. Miejska rada narodowa może: 
l) określić rodzaje spraw, które zamiast na 

sesji podlegają rozpatrze niu przez orga
ny samorządu mieszkańców; niedotyczylo 
to rozstrzygnięć zastrzeż o nych do właści
Wości mi e jskiej rady narodowej, 

2) upoważnić organy s amorządu mieszkań

ców mi asta do gromadzenia środków 

wpływających na realizację powierzo-
, nych im zada!'t, określając zasady dyspo
nowania tymi środkami przez organy sa
morząd u oraz kontroli nad ich gospoda
rowaniem. 

Art. 93d. 1. Rada Państwa u·stala zakres działania sa
morządu mieszkańców mia st, jego struk
turę organizacyjną, zasildy wyborów do 
organów samorządu oraz formy i zakres 
nadzoru sprawowanego przez rady na
rodowe. 

2. Rada Ministrów określa zadania naczel
nych i tere nowych org;.mów admini strac ji 
państwowej w zakres ie rozwoju samorzą

du mi eszka ńców mia st i działalności jego 
organów."i 

52) w art. 9-6 po ust. 4 dodaje się nowy .ust. 5 w brzmie
niu: 
,,5. Nad realizacją uchwa ł zehrań wiejskich czuwa pre

zydium gminnej rady narodowej .", 
a dotychczasowe ust. 5 i 6 · otrzymują oi naczenie 
ust. 6 i 7i 

53) wart. 99: 
a) skreśla się wyraz: "prezydium", 
b) zastę puje się końcowe wyrazy: "ich prezydia" wy

razami: "miejskie (dZ ielnicowe) organy administra cji 
państwo wej"j 

5~) yv rozdzi q! e 11 dodaje ~ię artykuł 99a w brzmieniu: 

;,Art. .99.a. L W razie wygaśnięcia mandat u przewod
n iczącego rady. narod owe j lub jego za
stępcy rada narodowa na wniosek właś-
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ciwego komitetu ,Frontu Jedności Naro
du maże ,wybrać na to stanowisko osobę 
spo~ą radnych, jeżeli pełni funkcję spo
łeczno-polityczną, ze względu na którą 

poprzedni przewodniczący lub jego za
stępca został wybrany. 

2. Do wybranego w tym trybie przewodni
czącego rady lub jego zastępcy stosuje 
się przepisy o pra,wach i obowiązkach 
radnego."; 

55) arL 100 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 100. 1. Kompetencje " dotychczasowych prezy

diów wojewódzkich, powiatowych, miej
skich, dzielnicowych rad narodowych, 
icb przewodniczących oraz organów pre
zydiów rad narodowych przechodzą na 
odpowiednie terenowe organy admini
strac jipaństwowe j. 

2. Rada Ministrów może określić w drodze 
rozporządzenia, którą sprawy należące 

w myśl ustaw wydanych przed dniem 
9 grudnia 1973r. do organów admini
stracji państwowej wyższego stopnia 
przechodzą do ' właściwości organów 
administracji państwowej niższego stop
nia."; 

56) wart. 102 w ust. 3 końcowe wyrazy: "oraz prezydiów 
miejskich rad narodowych miast n ie stanowiących po
wiatów lub ich referatów (biur)" zastępuje się wyra
zapli: "i miast nle stanowiących po,wiatów"; 

57) po art. 102 dodaje się art. 102a w brzmieniu: 

"Art. 102a. 1. Rada Ministrów określa w drodze rozpo
rządzenia: 

1) prawa i obowiązki terenowych orga
nów arlministracji państwowej oraz 
zasady obsadzania stanowisk pracow
niczych, 

2) zasady organizacji urzędów tereno
wych organów administracji pań

stwowej, 
3) zasady wynagradzania wicewojewo

dów i wiceprezydentów miast wy
łączonych z województw, prezyden
tów innych miast, naczelników po
wiatów, miast i dzielnic oraz ich za
stępców, 

4) stanowiska i zasady wynagradzania 
pracownik ów urzędów terenowych 
organów administracji państwowej. 

2. W spra wach nie unormowanych w prze
pisach wydanych na podstawie ust. 1 
pkt 1 i 4 do wojewodów, prezydentów 
miast, naczelników powiatów, miast i 
dzielnic oraz pracowników urzędów te
renowych organów administracji pań

stwowej stosuje się przepisy ustawy o 
pracownikach rad narodowych. 

3; Powoływanie i odwoływanie kierowni
ków i innych pracowników wydziałów 
(jednostek równorzędnych) uregulowane 
dotychczas przepisami szczególnymi na
stępuje zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie ust. l pkt l; nie dotyczy 
to osób powoływanych na zasadach 
art. B ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. 

- Karta praw i obowiązków nauczy
ciela (Dz. U; Nr 16, poz. 114)."; 

58) s",reśla się art. !O5; 
59) wart. 108 skreśla się ust. 2; 
60) po art. 108 dodaje się nowy art. laBa w brzmieniu: 

"Art. 108a. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

l) ministrze - należy przez to rozu
mlec również kierownika urzędu 

centralnego, 
2) gminie i powiecie - należy przez to 

rozumieć również miasto nie stano
wiące powiatu i gminę oraz miasto 
stanowiące powiat i powiat, w któ
rych działają wspólne rady naro
dowe, 

3) gminnej i powiatowej radzie narodo
wej - należy przez to rozumieć rów
nież radę narodową wspólną dla 
miasta nie stanowiącego powiatu 
i gminy oraz radę narodową wspólną 
dla miasta stanowiącego powiat i po
wiatu, 

4) terenowym orga nie administracji 
państwowej - na leży przez to rozu
mieć również terenowy organ admi
nistracji państwowej wspólny dla 
dwu jednostek podziału terytorial
nego, 

5) kierowniku wydziału - należy przez 
to rozumieć również dyrektora wy
działu lub kierownika, dla którego 
ustalono inny tytuł służbowy. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o kontroli 
działalności organizacji społecznych, nie 
dotyczy to związków zawodowych." j , 

61) wart. 109 skreśla się pkt 4 i 5. 

Art. 2. 1. Pierwszą sesję wojewódzkiej, powiatowej, 
miejskiej i dzielnicowej rady narodowej po wejściu w ży
cie niniejszej ustawy zwołuje przewodniczący dotychcza
sowego prezydium rady 'narodowej. W zarządzeniu o zwo
łaniu sesji jej otwarcie powierza się jednemu z naj starszych 
wiekiem radnych. 

2. Do czasu powołania terenowych organów admini
stracji państwowej na zasadach niniejszej ustawy obowiąz
ki wojewodów, prezydentów miast, naczelników powiatów, 
miast i dzielnic wykonują dotychczasowi przewodniczący 
prezydiów rad narodowych odpowiednich stopni. 

Art. 3. Do czasu wydania przepisów wykonawczych nil 
podstawie art. !02a ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 25 stycz
nia 1958 r. o radach narodowych w brzmlen ;·.1 nadanym ni
niejszą ustawą: 

1) do wicewojewodów, wiceprezydentów miast wyłączo
nych z województw, do prezyd e ntów innych miast, na
czelników powiatów, miast i dzielnic oraz ich zastęp

ców stosuje się odpowiednio dotychczasowe przepisy 
w sprawie wynagrodzenia stale urzędujących członków 
prezydiów rad narodowych, 

2) do pracowników urzędów terenClwych organów admi
nistracji państwowej stosuje się odpowiednio dotych
czasowe przepisy w sprawie ust.alenia stanowisk, kwa
lifikacji wynagrodzenia pracowników ,rad narodo
wych. 

Art. 4. l. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
jednostki organizacyjne działające dotychczas przy prezy-
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diach rad narodowych działają pr.zy terenowych or:ganach 
administracji państwowej odpowiedniego stopnia: 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do kolegiów do 
spra w wykroczeń powolywa n'rch przez gminne (miasta 
i gminy) rady narodowe oraz przez miejskie rady narodowe 
miast nie stanowiących powiatów. 

3. Sprawy indywidualne z zakresu administracji pań
stwowej wszczęte . przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy są załatwiane w dotychczasowym toku instancji. 

Art. 5. 1. W ustawie z dnia 31 października 1957 r. 
- Ordynacja wyborcza do rad narodowych (Dz. U. z 1973 r. 
Nr 38, poz. 226) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 8 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1, 
2) wart. 78 skreśla się ust. 2. 

2. Przewidziane wart. 78 ust. 1 i 3 ustawy powolanej 
w ust. 1 zadania komisji mandatowej przejmują prezydia 
rad narodowych określone niniejs7ą ustawą. 

3. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks po
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, 
poz. 168,z 1962 r. Nr 33, poz. 156 i z 1972 r. Nr 49, poz. 314) 
wprowadza się następujące zmiany: 

I) ' skreśla się art. 16 § 2, 
2) skreśla się art. 140, 
3) v., art. 159 pkt 2 wyrazy: "Rada Ministrów" zastępuje 

się wyrazami: "Prezes Rady Ministrów". 

4. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech
nym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(Dz. U. z 1967 r. Nr 44 , poz. 220, z 1972 r. Nr 53, poz. 342 
oraz z 1973 r. Nr 27, poz. 153 i Nr 38, poz. 224) art. 11 
otrzymuje brzmienie : 

"Art. 11. 1. Kierowanie sprawami obronności wo je
wództw i miast wyłączonych z woje
wództw oraz powiatów i miast stanowią-

ćych powiaty należy do terenowych ko
mitetów obrony odpowiedniego ·stopnia. 

2. Przewodniczącymi terenowych komitetów 
obrony są przewodni'czący odpowi.ednich 
rad narodowych, a pierwszymi zastępca

mi .-,- wojewodowie; prezydenci miast, 
naczelnicy powiatów i miast stanowią

cych powiaty. 
3. Komitet Obrony Kraju określa skład te

renowych komitetÓw obrony, zasady po
woływania zastępców przewodniczącego 

i członków tych komitetów otaz ich orga
nów wykonawczych, jak również zakresy 
działania terenowych komitetów obro
ny." 

5. W dekretach z dnia 5 października 1972 r. o uposa
żeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwo
we (Dz. U. Nr 42, poz. 269) or.az o zaopatrzeniu emerytal
nym osób zajmujących kierownicze sta nowiska polityczne 
i państwowe oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 42, 
.poz. 270) wart. 1 zastępuj e się wyrazy: "przewodniczący 
prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz prezydiów 
rad narodowy ch miast wyłączonych z województw" wyra
zami: "wojewodowie . óraz prezyde,nci miast wyłączonych 
z województw" w odpowiednich przypa:dkach. 

Art. 6. Prezes Rady Ministrów ogłosi w drodze 
obwieszczenia jednolity tekst ustawy o radach narodowych 
z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej ustawy 
oraz przepisów ogłoszonych przed wydaniem jednolitego 
tekstu, z zachowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, arty
kułów, ustępów i punktów. -

Art.· 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 
1973 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 

Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 

277 

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 listopada 1973 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych. 

1. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 listopada 
1973 r, o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 276) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst us tawy z dnia 25 styczn ia 
1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) 
z uwzględnien iem zmi an wprowadzonych usta wą z dn ia 
28 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy o radach narodowych 
(Dz. U. Nr 28, poz. 164), ujętych w jednolitym tekście ogło
szonym jako załącznik do obwi eszczenia Prezesa Rady Mi
nistrów z dnia 5 lipca 1963 r. (Oz , U. Nr 29, poz. 172), oraz 
zmian wprowadzonych u~tawą z dnia 27 kwietnia 1972 r. 
Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. 
Nr 16, paz, 114 i z 1973 r. Nr 12, poz. 89) i ustawą z dnia 
29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i. zmianie ustawy 
o rad ach narod.owych (Dz. U. Nr 49, poz. 312), uj!;tych w 
jednolitym tekśc i e .. ogł oszonym jako załącznik do obwiesz
czenia Prezesa ,Jł,ady Ministrów z dnia 30 Ilstopadll t972 r. 
(Dz. U. Nr 49, poz. 314), a także zmian wp rowadzonych 

ustawą z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie 'usta wy o ra
dach narodowych (Dz. U. Nr 47, poz. 276), z zachowaniem 
ciągłej numeracji rozdziałów, . artykułów, ustępów i punk
tów. 

2. Podany w załączniku do n!lll e jszego obwi eszczenia 
jednolity tekst ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach 
narodowych nie obejmuje następujących przepisów: 

l) art. 85 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach na
. rodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) w brzmieniu: 

"Art. 85. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.", 

2) art. 4 ustawy z dnia 28 czerwca 1963 r. o zmianie 
ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 28, poz. 164) 
w brzmieniu: 

"Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze n i a . ", 

3) art. 125 ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta 


