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nych przez wojewódzkie stacje chemiczno- rolnicze we
dług stanu na dzień l lipca 1975 r. 

§ 5. Minister Finansów na wniosek Ministra Rolnictwa 
dokona zmian w budżecie centralnym oraz rozliczy skutki 
tych zmian z ' budżetami rad narodowych stopnia woje
wódzkiego. 

§ 6. Wojewodowie ora z prez yde nci mias t stopnia wo
jewódzkiego zn i osą woj e wódzkie stacje chemiczno-rolni
cze. 

§ 7. Rozporządzen i e wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

.. 
/ 

z dnia !O lipca 1975 r. 

w sprawie utworzenia Centralnej l okręgowych stacji hodowli zwierząt. 

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. 
o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz 
o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, 
poz. 91) zarządza się, co następuje. 

§ 1. 1. Tworzy się Centralną Stację Hodowli Zwierząt 
w Warszawie, zwaną dalej "Centralną Stacją", oraz okrę
gowe stacje hodowli zwierząt w Białymstoku, Bydgoszczy, 
Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lu
blinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szcze
cinie. Wrocławiu i Zielonej Górze, zwane da lej "okręgo
wymi stacjami". 

2. Centralna Stacja przejmie zadania i obowiązki do
tychczasowej Wojewód-2kiej Stacji Oceny Zwierząt w War
szaw ie oraz państwowych zakładów un asien iania zwierząt 
podległych do dnia 31 maj a 1975 r. Wojewodzie Warszaw
skiemu, a okręgowe stacje przejmą zadan ia i obow i ązki 
wojewódzkich stacji oceny zwierząt i państwowych zakła
dów unasieniania zwierząt podleglych terenowym organom, 
administracji państwowej stopnia wojewódzkiego. 

§ 2. 1. Centr J lna Stacja i okręgowe stacje podlegają 
Ministrowi Rolnictwa. " 

2. Organizację i zakres działania Centralnej Stacji 
I okręgowych stacji określa Minister Rolnictwa w porozu
mieniu z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochr ony Środowiska. 

§ 3. Centralna Stacja i okręgowe stacje są zakład Jmi 
budżetowymi finansowanymi z budżetu centralnego Mini
sterstwa Rolnictwa. 

§ 4. Wojewodowie oraz prezydenci miast stopnia wo
jewódzkiego: . 

l) przekażą do budżetu centralnego Ministerstwa Rol
"nictwa planowap.e na rok 1975 etaty , fund usz plac, 
środki budżetowe oraz nakłady na inwestycje i inne 
środki przewidziane na rozwój wojewódzk ich stacji 
oceny zwierząt i państ wowych zakladów LlOasieniania 
zwierząt, 

2) przekażą Centralnej Stacji i okręgowym stacjom ma
jątek ruchomy i nieruchomy woje wódzkich stlCji oce
ny zwierząt i ' państwowych zakładów unasieniania 
zwierząt oraz zapewnią im korzystanie z pomies zc zeń 

zajmowanych przez wojewódzkie stacje oceny zwie
rząt i państ wowe zakłady ttnasieniania zwierząt - we
dług stanu na dzień l lipca 1975 r. 

§ 5. Minister Finansów na wniosek Ministra Rol
nictwa dokona zmian w budżecie centralnym oraz rozliczy 
skutki tych zmian Z" budżetami rad narodowych stopnia 
wojewódzkiego. 

§ 6. Wojewodowie oraz prezydenci miast stopn ia wo
jewódzkiego ' zniosą w ojewódzk ie stacje oceny zwierząt 

i państwowe zakłady unasieniania zwierzą ' 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINI.STROW 

z dnia 9 lipca 1975 r. 

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

1. Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. 
o dwustopniowym ' podziale administracyjnym Państwa 
oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, 
poz. 91) ogłasza się w załączn i ku do niniejszego obwiesz
czenia jeonolily tekst ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. 
o rad ach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16), z uw'zględ-

nieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 czerwca 
1963 r. o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. 
Nr 28, poz. 164), ustawą z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Kar
ta praw i obow iązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, 
poz. 114 i z 1973 r. Nr 12, poz. 89). ustawą z dnia 29 listo
pada 1972 r. o utwo"rzeniu gmin i zmianie ustawy o radach 
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n arodowych (Dz. U. Nr 49, poz. 312) i ustawą z dnia 22 li
stopada 1973 L o zmian ie ustawy o radach narodo wych 
(Dz. U. Nr 47 , poz. 276). uj ę tych w jednolit ym tekście 

ogł oszonym jako załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady 
Min istrów z dn ia 23 lis to pada 1973 r. (Dz. U. Nr 47, 
poz. 277). a t akże zmian wprowadzonych usta wą z dnia 
28 ma ja 1975 r. o dwustopni o wym podziale administracyj
nym Państwa oraz o zmianie ustawy o r adach narodowych 
(Dz. U; Nr 16, poz . '91 ), z zachowaniem ciągłej numerac ji 
rozdzi ałów, artykułów, us tępów i punk tó w. 

2. Podany w z ałączniku do n ini e jszeg o obwieszczenia 
j edno lity tekst us tawy z dnia 25 st ycz n:a 1958 L o radach 
-n arodowych nie obejmuje n astępu j ących przepisów: 

l) ar t. 85 ustawy z d nia 25 stycznia 1958 r. o r Gdach n a
r odowych (Dz. U. Nr S, poz. 16) w brzm ieniu : 
"Art. 85. Ustawa wch odz i w życie z dniem ogłosze
nia." , 

2) art. 4 usta wy z dn ia 28 czerwca 1963 r . o zmianie 
ustawy o ril dach na rod owych (Dz. U. N r 28, p oz. 164) 
w brzmieniu: 
"Ar t. 4. Ustawa wchodz i w życ i e z dniem ogłosze nia.", 

3) art. 125 ustawy z dnia 27 kwietflia 1972 r. - Karta 
p raw i obowiązków nauczyc ieia (Dz. U. Nr 16, poz. 11 4) 
w brzm ieniu: . 
"Art. 125. Ustawa wchodzi w życie. z dni em l maj a 
1972 r.", . 

4) art. II ustawy ,z dnia 29 listopadil 1972 r. o u tworze
n iu gmi n i zmianie ustaw y o radach narodowych 
(Dz. U. Nr 49, poz. 312) w brzmieniu: 

"Art. il. Ustawa wc hodzi w życi e z dniem 1 stycznia 
1973 L, z w y ją t kiem przepisów art. 7, które wchodzą 
w życie z dniem ogłosze nia.", 

5) art. 2-4 i 7 ustaw y z dnia 22 listo pada 1973 r. o zmia 
n ie ustawy o radach na rodowych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 276) w brzmieni u: 

"Art. 2. 1. Pierwszą s e sję w ojewódzkiej, powiato
wej, miejskiej i dzielnicowej rady narodowej po wej
ś c iu w życIe nini~jszej ustawy z wołuje przewodnic zą
cy dotychczasowego prezydium rady narodowe j. W za 
r ządzeni u o zwołaniu sesji jej otwarcie powierza s ię 

j ednemu z najstarszych wiekiem ra dnych. 

2. Do czasu powolania tere nowych orga nów ad
ministracji panstwawej na zasadach niniejsze j ust aw y 
obow i ązki w ojewodów, prezydentów m ias t, naCZelni
ków powi a tów, miast i dzielnic wykonują dotychcza
s owi przewocl n iczący prezydiów rad narodowych od
powied nich s topni. 

Art. 3. Do czasu wydania przepisów wykonaw
czych na podstawie art. 102a ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy 

z dnia 25 st ycznia 1958 r. o radach narodowych w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą: 

l) do wice\',ojewodów, wicep rezyden tów miast wy
łączon ych z w o je wódz tw, do prezydentów innych 
m iast, nacz elników powiatów, miast i dzie lnic oraz 
ich zastQpców st os u je się odpowiednio dotychcza
sowe prze pisy w sprawie wynagrodze nia stale 
urzędując ych czlonk ów prezydIÓW r ad narodo
wych, 

2) do pracowników urzędów te ren owych organów 
administracj i pailstwo wej st osuje s i ę odpowiedn io 
d otych czdsowe p rzepisy w sp ra w ie ustal enia sta 
n o wisk, k wa lifi kac ji i wynagrodzenia pracowni
ków rad na r od owych. 

Art. 4. 1. Z dniem wejścia w życie niniejs zej 
ustawy jednostki orga ni zac yjne dliałające do tyc hczds 
przy prezydiach r ad na rodowych działają przy tereno
wych organ ac h admIflistrac j i p cl ilstwowe j odpowie d
niego stopnia . 

2. Przep is ust. 1 stosuje się również do kolegiów 
do spraw wykroczeń powo ł ywanych prze z gmin ne 
(m iasta C gminy) rady n arodowe oraz p rzez m ie jskIe 
r ady narodowe miast nie stanow i ących powia tó w. 

3. Sprcl\o\ly ind ywi d ua lne z za kresu ad min is tracji 
pailstwowej wszczęte przed dn iem wejścia w życie ni
niejszej ustawy są za latwiane w dotychczasowym to-
ku instancji. " <) 

"Art. 7. Ustawa w ch od zi w życie z dniem 9 grudn ia 
1973 r.", 

6) art. 53 usta wy z dnia 28 ma ja 1975 r. o dwustopn io
w ym pod ziale administracy jn ym Pańs twa oraz o zm ia 
n ie ustawy o radach n arodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91 ) 
w brzmieniu: 

"Art. 53. Ustawa wchodzi w życie z dn iem l czerwca 
1975 r., z wyjątkiem ar t. 34 u s t. 7, art. 35 ust. 5, art. 36 
i 50, które wchodzą w życie z dniem je j ogłoszenia." 

3. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst usta wy z dnia 25 stycznia 1958 r. 'o radach 
narodowych n ie obejmuje również - jako wy gasłego -
przepisu art. 101 ust. 3 tej ustawy w brzmieniu podanym 
w jednolitym tekście ogł oszonym ' w Dz. U. z 1973 r.Nr 47, 
poz. 277: 

,,3. Rada Ministrów określi w drodze r ozporządzenia , 

które s pra wy n ależące w myśl u staw wydanych 
przed 1 styczn ia 1973 r. do prezydiów powiato
w,ych r ad nar odowych i ich wydziałów przech od zą 
do właściwości naczel ników gmin i miast n Ie s ta 
nowiących powiatów." 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

Za łącznik do obwieszczen ia Prezesa 
Rady Minlslrów z dnia 9 lipca UJ'75 r. 
(poz. 139) 

UST A W A 

z dnia 25 stycznia 1958 r. 

o radac.h narodowych. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne_ 

W celu przyspieszenia społeczno-gospod a rczego roz
woju kraju, lepszego zaspok ajania p otrzeb ludn ości , poglę
biania demokracji socjalistycznej, dalszego wzmocnienia 
roli I autorytetu rad narodowych I terenowy ch organów 
administracji pań s twowej , a także w celu usprawnienia 
ich działalności stanowi s i ę, co następuje: 

" Art. 1. 1. W Polsk iej Rzeczy pospoli te j Ludowej wła
dza należy do ludu pracującego m iast i wsi. 
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2. Rad y narodowe w gmina ch , m iastach, d zie lnica ch 
mi ast i wo jewództw '1c h są or\]anallli władzy p ullst wo we j 
i podstawo wymi or\] tl nalll i sa morządu spo łe czn eg o ludu 
pracu j ącego miast i wsi i wyUJi.a ją j ego w olę. 

3. Ra dy n a rod o we jako teren o we organy w lauly pa n
stwowe j K ierują całOKształtem rozwoju sp,lł e czn o -gos po

d arczego te r enu oraz oddz;aływ ająna wsz yslkie jeullost ki 
a dm in ist rac ji i g osp ,)darki na dany m teren ie , insplfują ich 
d Zia łaln ość oraz sprawują nad nimi kontrolę. 

4. Rady nar od owe j a ko podsta w owe orga ny samorządu 
s po łecznego organizują s am odziel nie zaspokajanie po tfleb 
lu c!nośc i s wego teren).! w oparciu o wszechstronne wyko
rz ys tanie miejscowych inicjaty w. 

Art. 2. 1. Te ren0wym org a ne m władzy państwowe j 

w o jewództwa sto lecwego wdf szćlwskie g o jest Radd N a/o
d o wa Ml ds ta Sl olecwego W arszawy , w \l j ewództ wa miej
s kle \]o kra Ko wskiego - Rad .! Narod owa M ,asta KrilKowd, 
a wo jewództ wa m ie jskiego ł ódzkiego - Rad,1 N drodowa 
Ml cts ta Łod zi. 

'2. Terenow y m organem władzy państwowe j woje
wócl L'twa wrocłctwskieuo I m ia sta Wrocław l J jest Rdda Na
r odGw a WOJC'WÓcJztwd Wroc ł (jwskiego i M ias ta Wrocła

WId, jaKo wspólna d la wojewódź'lwa i miasta stopnia wo
jewódzkiego. 

3. Rad a narod o wa st o pnia wojewódzkiego może 

uchwalić ul wo rzelHe wsr>ólnej r a dy na ro d owe j d la miasta 
i SClSIadującej z n im gnllny. 

4. W s póln a r a d a na rod ow a za pewnia wykona n ie za
d a ń przew ldzwnych d la obydwu jednost e k p0d zl a lu admi
n lslracy j neyo, dążąc d o h a rm oni jnego ich r ozw oju oraz in
t e gracj i spoJeczne j i gos pod arcze j. 

Art. 3. 1. Rady narod owe są wybierane pr zez l udność. 

2. Rad ni są odpowiedziałni przed swymi wybo rcami 
m o UCl być pr zez ni ch odwoływani. 

3. Tr y b p rze prowadzan ia wyborów oraz od woływania 
r ad n ych określa Ord y nacja wy borcza d o r a d nar odo wych. 

Art. 4. 1. Rady narodowe kierują dz ia lalnoś.cią gospo
d arczą, społeczną i kulturalną, wiąż, ąc p 'Jtrzeby terenu 
z zadaniami ogóln opaIl s tw o wymi, oraz dbdją o c ora z lep
szewspoka janie potrze b ludności i o wsz e chstronny roz
wój terenu. 

2. Rady ' narodowe zmierzają do wzros tu i unowocześ

ni e nia produkcji i u s ług oraz 'd o zapew n ia nia komplekso
wego, g ospodarczego i spo łe czno-k ul t ural nego rozwo ju 
sw ojego te renu, jako spójnego, socja lis tycz nego organiz
mu, w którym wszyst k ie zasoby , i możli wości istniejące 

i dające się uruchomić powinny · być wykorzystane dla 
d alszego rozwoju kraju. ' 

3. Radom narodowym przysługuje ; w zakres ie przewi
dlianym niniejszą ustawą lub przepisa mi ,szczególnymi 
prawo koordynacji dliałalności nie podporządkowanych im 

j eclno s tek~ańs tw o \vych, spółdzielc z ych org a nizac ji spo-
ł ecz nych. ' 

Art. 5. Rady n a rod o we czu wają nad pr zestrzega ni em 
pr a worządności ludowe j, ochran!aj<l własn ość spo łeczną , 
z abezpieczają prawa obywateli, współdzia ł ają w umacnia
niu ouronnosc i i he zp:eczeilstwa Pa ńs t wa.. 

Art. 6. Ra dy narod owe zwalcza j ą przejawy samo woł' 
i biu ro kratycznego stosunk u do obywuteli oraz czuwajl, 
n ad wykonaniem przez obywateli obu w i ązków względt! rn 

Pańs t wa . 

, 
Art. 7. L W ramach upra wni eń nilda nych im prze z 

ustaw y rady nar odC1we wyd a ją przepisy pr a wne- powszech
nie obowiązujące na danym tere n ie. 

2. Rad y nar odowe m C1 gą wy dawać w sz c zeg-óln o ści za
rząd zenia pĆ)fzijdk , .; we w ce lu ochrony bezp i eczeńst wa, 

spok o ju i porzqdku pll blicznego w zilk res:e nie unormo
wa nym odf(~ l)fj ymi przep l ~arni . Zasady i tryb wyda \~ il nia 
za r zącł'zeń porządkow ych określ a LIS la wa . 

Art. 8. 1. Ra dy narod o we un1 clcniają więż władzy 

pa ńst wo we j złudem pr ucu Jący m nlldst i wsi, prz yciągają 

c oraz szersze rzesze lu dZI p rac y do uclllału w r ząd zen iu 

Państwem. 

2. Przy wy ko n ywa niu swoich z ada ń r a d y nilfodowe 
korzystają z ini c jatywy i wspóldzidlallla org ,lnizacjl pnll
tycznych, związków zawodDwych i inn ych organizacji s po
łecznych ludu pr ćl c ujące go, j" k równ ież samorządu ro~ t

niczego i orgalJizac ji rolnicz ych. 

3. Rady naro d owe korz ystają z in icja t ywy i współ

dz iała nia Komitetów Frontu J ednośc i N arodu, zwłaszcza 

p rzy w lącza niu , ludności do real izac ji swych Zadil l1, przy 
inicjowaniu czyn ów społec z nyc h, organizowaniU s potkiln 
r adnych z wyborcami, rea lizow iJ niu postulatów i wni osków 
wyborców oraz pr z y populary zac ji wsród ludn ości doro bk u 
zamierzeń rad. 

4. Ra dy narodowe i ich o rga n y obowiązane są wy
j aśnia ć l u dności zasadnicze ce le i wytyczne p .)l it yki w ła

dzy lud o wej. 

5. Rady narod o we udz : elają po parc ia społecznym fo r
m om um acn ia nia har mo Jlljnego współżycia mieszkańców. 

R ozd zi ał 2 

Zadania rad narodowych. 

Art. 9. 1. Ra dy narod owe uchwa la ją wiełoi e tnie i ro
czne plany społeczno:gos[)odarczego rozwoju terenu zgod
nie z ki eru nkam i i Bdilniami ustalonymi dla g)spoda rk i 
rad narodo wych pr7ez Sejm i Radę M inis trów orilZ kooJ
dynllją i kontrolują wykonanie tych pl a llów. Projekty p la
nów przeds tawiają rad o m narodowy m terenowe organy ad
ministracji państwowej. 

2. R Ęlda ,Ministrów okreś la zasady i tryb opracowywa
nia przez terenowe orga ny a dmi nistr ac ji pań:;twowej ora z 
u chwal a ni a prze z rad y narod owe . wi e ii)le.tni c h i roc znych 
planów społeczno- g ospodarczego rozw o ju terenu. 
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3. Rada Ministrów określając zasady i tryb opraco
wywania planów społeczno- gospodarczego rozwoju wd je
wództw może ustalić, że w planach tych podlegają wyod
rębnieniu niektóre zadania dla miast lic z ących powyżej 
300 tys. mieszkańców. 

Art. 10. 1. Rady narodowe uchwalają corocznie/ bud
żety na rok przyszły oraz kontrolują ich wykonan ie. . 

2. Wydatki ustalane w budżetach t~ renowych powin
ny znajdować pokrycie przede wszystk im w dLlchoda ch 
wlasnych; radom naro:dowym może być przyzna na dotacja 
z budżetu centralnego, stosownie do przepisów prawa bud
letow ego. 

3. Dochodami własnymi są w szczególności: 

1) wp'laty p o d l egłych radzie narodowe j przedsiębiorstw 
i zakładów, 

2) wpł a ty za kOf1y stani e ze świadczeń i usług oraz do
chody ma jqtk o we i admlnistracyjne jedn os tek pod le 
glych radzie narodowej, 

3) wpłaty z poda tków i opłat terenowych oraz udzi a łów 
w dochodac h budżetu ceritralnego, któ re ustalą odręb

ne przepisy. 

4. vVygospodarowane nadwy żki budżetowe rady naro
dowe w y kor z y stują d la realizacji swoich zadań, na zas a
dach ustalonych w prawie budżeto wym. 

Art. 1l. 1. Kierownicy przedsiębiorstw i z ak ładów nie 
pod porządkowanych rad om narodowym i organy sam orzą

du r obo tniczego wspófdział a ją z radanl1 narodowymi, 
w szczególności w celu wyk orzystania produk c yj ny ch 
i usł ugowych możliwo ś c i ty ch jednostek dla p \J trzeb m iej
scowych, uzg ad nia nia pl anów i lok a lizac ji budownictwa 
mies z.kaniowego, prowad ze nia wspó ln ych inwes tycji komu
na lnych i soc jalno- ku ltura lnyc h oraz organ izac ji i realizo
wania czynów spolecznych. 

2. Rady narodo we czuw a ją nad dział a lnoś cią nie pod
porządkowa n y ch im .przeds l ębiors tw i zakł adów w zukresie 
zatrudn ienia, budownictwa mi eszkani o weg o, zada il i iriwe
st ycji soc ja lno-ku ltura lnych, jak również w zak res ie go
spodarki przedsi ąbi o r.stw wodą, energ : ą e lekt r yczną, gaze m 
i w innych s.prawac h mając ych wpływ na gospod a rkę tere
nową · 

3. Rada Ministrów usta la zakres i szczegó łowe zasady 
wyk onywani a zad a ń wym ieni onych w ust. 1 i 2 przez rady 
nar odowe poszczególnych stopni. 

Art. 12. 1. Rady narod Jwe koordynują dz i ał a lność 
spółd z i eln i i ich teren owych zw iązków z działalnością pań
stwowych przedsiębior s tw terenowych i za r ządzanych 
centraln ie oraz rzemi osła, j ak również w za kreSie I w try
bie us talonym odręhnymi przep isa mi ko ntrolują ich dzia
łalność oraz udzie ·lają im pom ocy w/ wykonywaniu ·ich za
dań. 

2. Działalność koordynacyjna, o której mowa w ust. 1, 
obejmuje w szczególności: 

l) ustalanie dla spółdzielni i ich terenowych związków 
kierunków rozwoju i podstawowych zadań planowych, 
wyn i kających z narod c)wych i terenowych plan·ów spo
łeczno gospc darczego · rolw r jtl i z wytycznych central
nych ZWiązków spółdzielczych, >' 
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2) r ozpa trywanie pr o jektów planów gospodarczych tere
nowych związków spółdz ielczych, 

3) rozpatrywanie wytycznych terenowych związków 
spółdziel c zy;c h dla opracowania planów gospodarczo
finansowych spółdzielni, 

4) rozpatrywanie okresowych sprawozdań spółdzie lni 

i ich terenowych związków z realizacji zadań piano
wych i udzielanie im zaleceń dotycżących rea lizacji 
planów. 

3. Rada Ministrów może po porozumieniu z nacze lny
mi orga na mj spółdzielczości określić szczegółowe zasady 

tryb wykonywanIa zadań określonych w ust. 1 i 2. 

Art. 13. 1. Wojewódzkie rady narodowe nadają ogól
ny kierunek dz i ałal n ości r ad narodowych na terenie wo je
wództwa oraz koordy nują 'ich działalność. 

2. W ojewódzkie rady na rodowe podejmują dZIała l

n oś ć gos podarczą, spo ł eczną i ku l turalną o zas ięgu szer· 
sz ym n i ż rad narodowych s to pn ia podstawowego ; w szcze· 
gólności do ich zakresu działania n a leżą sprawy: 

1) przedsiębi orst w przemysłu terenowego , pro jek towy-:h 
i budowlanych o zasięgu woj ewódzkim, 

2) p a ńs twowych gospod arstw rolnych, prze ds iębiorst ~ .. 
mechanizacji rolnictwa oraz robót melIOr acyj nych, 

3) przedsiębiorstw państwowej komun ika cji s amochodo
wej, 

4) jednostek organizacyjnych handlu wewnętrznego w 
• zakr esi e ustalonym przez Rad·ę MlD istrów, 

, 5) bud ow y utrzymania dróg państwowy ch i mostów 
w zakresie ustalonym przez Radę Ministrów, 

6) szkól i innych placówek oświatowo-w ychowawczych 

w za kreSie przew idzianym w obowiązuj ących prze pi
sach, 

7) teatrów, bibli o tek wojewódzkich, muzeów, w ojew ód z
kich domów kultury, 

8) wo je wód zki ch i rejonowy ch s zp ita li oraz przedsię

bi orstw ap tek, przedsiębiorstw uzdrowi sk owych o zna
czen i.u wojewódlk im i sanato r iów, 

9) zakładów specjalnych pomocy społecznej. 

Art. 14. Wojewódzki e rady n3rodowe mogą przek{azy
wać niektóre sw oje zadani.a, o których mowa wart. 13 
ust. 2, rad o m narodowym beżpdred nio niższego stopnia, 
stoso wnie do wy tycznych Rady Ministrów wydanych za 
zgodą Rady Pań stwa; przekazan ie następ u je za zgodą r ad y 
narodowe j, k tóra ma przejąć zadania, przy równoczesnym 
przekazaniu środków służących . do wykonywania tych za
dań. 

Art. 15. 1. Pc dstawowym zadani.em miejskich rad na
rodowych jest prowadzenie gospodarki komunalnej, zaspo
kajanie po trzeb bytowych i kulturalnych mieszkańców 

miasta. 

2. W szc zególności do zakresu działania miejsk ich rad 
narodowych na lezą sprawy: 
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1) mie jskich e le ktrowni i gazowni, 7il kladów wodociqg o
w ych, kanalIzacyjnych i oczys zczania nll as ta oraz 
przedsiębiorstw kom unikac ji m.ejskiej. jak równ ież 

budowy i utrzyma nIa dróg, u lic, placów i mostów, 

2) zar ządu budynków mieszkalnych, hoteli miejskich, go
spodarki terenami, 

3) mI ejs kich za k ła dó w pr od ukcyjnych i jedn ostek uslu
gowych, 

4) zabezp ie cze nia właściwego pomieszczenia i obsługi go
spodarczej szkół p odstawowych oraz prowa d zen Ia 
przedszkoli, 

5) teatrów, ins tytucji muzycznych, archiwów, miejskich 
d omó w kult ur y i świetlic , bibliotek powszechnych, 

6) lecznic twa otwartego, izb porodowych i punktów po
ł ożniczych oraz żłobków, 

7) nadawan ia nazw ulIcom i p lacom oraz usli1ł ania herbu 
miasta, 

8) n adawania obywatels twa honorowego miasta. 

3. Przepisy d otyczące zakresu działania i uprawnie ń 

wojewódzkiej i m iejskIej rady nar odowe j s tosuje s ię od
powieunlO do Rad Narodowy ch _Mias ta Stołecznego War
szawy , Miasta Krak owa i MIasta Łod zI oraz do Rady Na
r odowe j Województwa Wrocławskiego i Midsta Wrocła
wia. 

Art. m. 1. W miast ac h pod zielonych n a d zielnice 
miejskIe rady narodowe przekazują część sw oich zad ań 

dZIe lnicowym rad om narodowi; m. Rad a Ministrów za zgo· 
dą Rady Państwa może określić zadania, których przeka
za nie jest obowiązko we. , 

2. Miejska rad a narod owa nie może przek azać dz ielni-
cowym radom narodowym uprawnień dotyr~ących: 

1) wydawania przepisów pr aw nych, 

2) stanowienia o podatkach, opł a t ach i świadczeniach, 

3) prowadzenia przedsiqbiorstw i zakładów mających 
ogólnomiejsk ie znaczenie, 

4) dysponowan ia nieruchomościami i urządzeniami majq
cymi ogólnomiejskie znaczeni e . 

Art. 11. 1. W wypadkach uzasadnionych charakterem 
lub rozm iarami podejmowanych zada ń rad y na rodowe 
współdzi ałają z sąsied nimi rada mi narodowymi i w związ 

ku z, tym mogą w szczególn oś ci: 

1) zawie rać porozumienia w sprawie realizacji określo

nych zadań i ich finansowania or az tW l) r zyć, w miarę 
potrzeby, jednos tk i organizacyjne do wykonania tych 
zadań, 

2) usta lać zasady wspólnego korzystania z określonych 
o.biek tów i urząd zeń, 

3) groma dzić środki na fin ansowanie wspól n ych zad u ń, 

4) o.rg a n izować wykonanie okreś l onych zadań w czy n:e 
społecznym, 

. 5) podejmować wspplne działania Q charakterze spolecz~ 
n ym, kultura lnym lub zdrowotnym. 

2. W celu real iz ac j i- wspólnych zad a ń rady n arod owe 
mogą odbywa ć wspólne sesje, podejmować wspól ne 
uchwały i organiZ'"iwclf w'ipólną kontrolę wykon illlia tych 
za da ń. 

--------------------------------------

Art.. 13. Rada Państwa może na wnio.sek Rady Mllli
s trów: 

1} sz.c zeg6łowo określić zadania rad narodowych poslcze
g ólfly ch st upni , 

2) przekazy wać radom narodowym niższych s to pni zada
nIa rad nar 0dGw.ych w'y ższych slopni. 

Rozdział 3 

Sesje rad narodowych. 

Art. 19. Rad y narodowe jako organy przedstaWic iel
sk ie wykonują swoje zadania na sesjach, przy pomocy 
prezydium i k omisj i r ad y oraz przez dział al ność radnych 
w teren ie. 

Art. 20. 1. Na sesjach rady narodo we rozpdrują 

sprawy mające zasadlllcze zn a czenie dla danego terenu; 
w szczególnośc i uchwalają plan spo łeczno'gospddarcLego 
rozwoju i budżet oraz rozpatrują sprawo.zdania .z ich wyko
n a nia, us t alają wy ty czne ' dla wyk(ł'nywania ważnie jsz yc h 

zadań, powol ujq I odwołu ją swoje org any, udzi ela ją wy
tyeznych dl a Ich dZiałalności i ro z p a trują ic h sprawuzda
n ia. 

2, Rozpatlzeniu na sesji podlegają również zasadnicze 
d la interesów miejscowej ludnośc i sprawy dotyczące dZ Ia 
łalności przedsiębiorstw i instytucji nje podporządko.wa
nych radzi e n arodowej . 

3. Rad y na rodowe oceniają na sesjach działalność te
r enowych orga nów iidm inistracji pańs t wowe j i jednos tek 
gospodarczych oraz ustalają środ k i dla usun I ęCIa bUlków 
i przyspIeszenia rozwoju terenu. 

4. N a ses jlch rady narodo we obow i ąz J ne są okr es o. 
wo rozpa trywać realtzację postulatów i wnIOsków wybor
ców. 

5, Przed sesją komisje i radni bada j ą w terenie s pra
wy , k tóre maj ą być przedmiOtem obrad, w szczegó l n o ści 
zasi C;\J a j ą w tym vrzedmio.cie Op illli wyborców. 

Art. 21. 1. . Na pierwsze j sesji po wyborach [ Cl eLI na
r odowa wybiera ze swego. grona na okres kadenc ji prze
wod!ll c zącego rady narodowej i jego zast(~ p C ÓW oraz prze 
wodn lc zący L h stałych k o mIsji; stan o wią o ni prezydium ra
dy nar odo we j , 

2. Rada nc1fodowa ust J la liczbę ZJstępców przewod ni
cząceao rady zgodnie z wytycznymi Rady Pdństwa. 

3, Przew odniczący rady narodowe j i jego zas tępry 

działają do c zas u d okonanIa wybo ru nd te stanow iska 
przez r adę nar odową nastE;pnej kad e nc j i. 

4, Pierwszą sesj ę po wyborach zwołuje w ciąau dwóch 
tyg o dni od dnia wyborów f)[Z~wodniC1ąc y r a dy na rodowej 
wybrany przez radę poprzednie j kiJdencji: otw3rcie p :erw
szej sesji powierza s ię jednem u z nJjstarszych w ieki em 
radnych, 

5. Pierwszą sesję rady naroduwej w o o wo utworwneJ 
jednostce poclz : dł; l teryto r:a!nego ZW t) ł uje przew ,xlrlicląc y 

rady n a rodow e j uezpuśleunio wyżslego stopnia. 
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Art. 22. 1. Sesje zwyczajne odbywają się w te rmi 
nach przewidzianych w planie pracy, uchw alanym corocz
nie przez rady narodowe i określającym główne zaga d
nienia porządku obrad. 

2. Sesje zwyczajne rad narodowych odbywają się co 
najmniej 4 razy w roku. 

Art. 23. W miarę potrzeby zwołuje s i ę sesję nadzwy
czajną. Sesję nadzwyczajną należy zwołać , j eżeli zażąd a 

tego we wniosku pisemnym przynajmniej 1/4 radn ych, 
wskazując równocześnie proponowany przedm iot obrad. 
\V tym przypadku otwarcie sesji powinno na stąpić w c i ą

gu 10 dni od dnia zgłoszenia wnios ku. 

Art. 24. 1. Sesję zwołuje prezydium rady narodowej. 

2. Projekt porządku obrad, sposób przygotowania ses ji 
oraz miejsce, dzień i godzinę jej otwarcia ustala prezy
dium rady narodowej. 

Art. 25. 1. Sesję otwiera przewodniczący rady. 

2. Rada narodowa może obradować przy obecności co 
najmniej 1/2 ogólnej liczby radnych. 

3. W razie stwierdzenia braku quorum przewodn iczą

cy wyznacza datę następnego pos iedzenia. 

Art. 26. 1. Obrady na sesji są jawne. Czas, miejsce 
i przedmiot obrad należy podac do wiadomości' publicznej. 

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

Art. 27. 1. Przewodniczący rady może udzielić glos u 
zapros-zonym osobom spoza rady . 

2. Kierownicy terenowych organów państwowych, in
stytucji i jednostek gospodarczych nię podporządkowa

nych radzie narodowe] mogą być wezwani do udzlelenia 
na sesji informacji. 

Art. 28. t. Uchwały na sesji zapadają zwykłą więk
szośc i ą głosów w głosowaniu jawnym. 

2. W wypadkach przewidzianych w obowiązujących 

przepisach stosuje się tajne glosowanie kartkami. Rada na
rodowa może uchwalić tajność głosowania również w in
nych wypadka ch. 

Art. 29. 1. Uchw,ały rady narodowej podpisuje prze
wodniczący rady narodowej lub- jego zastępca, który prze
wodniczył obf:ldom . • 

2. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia 

zasady i tryb ogłaszania uchwał rad narodowych oraz wy
dawania dzienn ików urzędowych wo/jewódzkich rad naro
dow ych. 

Art: 30. Rady narodowe uchwalają swoje regulaminy, 
w których określają tryb obradowania oraz podstawowe 
turmy pracy rady i radnych. W regulaminie rada narodo
wa może określić również ważniejsze obow i ązki i zakres 
dz ia ł a nia swoich organów. 

Rozdział 4 

Prezydia rad narodowych. 

Art. 31. t. Prezydium .ra dy narodJ wej re preze nt uje r adę 

na zewnątrz i organizuje jej prace. 

----------------------------------------

2. Prezy d ium rad y na rodowe j w szczeg ó l ności: 

I) us tal a pr ojek t rocznego pldflU pracy ra dy narodowej, 

2) przygotowuje i zwołuje sesje, 

3) orga nizuje dział alność komisji oraz k oordynuje ich 
pracę , 

4) udziela radnym pomocy w wykonywa niu mandatu, 

5) czuwa nad zabezp ieczeniem praw radnych i członków 
ko misji, 

6) składa radzie informacje o s wojej pracy. 

Art. 32. Przewodniczący rady nar odowe j: 

1) ot wiera sesje rady narodowej i przewodniczy obra· 
dom, 

2) zw ołuje posiedzenia prezydium i przewodniczy obra
do m, 

3) w zakresie poruczonym mu przez prezydium podejmu
je czynności w jego imieniu. 

Rozdział 5 

Komisie rad narodowych. 

Art. 33. 1. Rady narodowe powołują komisje stałe dla 
poszczególnych dziedzin swej dz i ałalności oraz w miarę 

potrzeby komisje niestałe dla określonych zadań doraż
nych . . 

2. Rodzaje i skład liczbowy poszczególnych komisji 
określa rada narodowa zgodnie z wytycznymi Rady 'Pań· 
stwa. 

3. W skład komisji można powołać również osoby 
spoza rady w ilości nie przekraczającej połowy składu ko
misji. Przewodniczący ch komisji powołuje rada narodowa 
spośród radnych. 

Art. 34. Komisje włączają do udziału w wykonywaniu 
swych zadań specj alistów i inne osoby spoza swego skła~ 
du, zainteresowane dziedziną spraw, dla których komisja 
jest wła ściwa. 

Art. 35. 1. Do zadań stałych komisji rad narodowych 
należy: 

1) utrzymywanie stałej łącz·n ości z masami pr acującymi 

i ich organizacjami, przyciągani e ich do współpracy 

z władzą państwową i jej organam i, pobudzanie 
i wykorzystywanie społecznej inicjatywy, przyjmowa-

. nie, rozpatrywanie i nadawanie dalszego biegu projek
tom pochodzącym od organizacji spoleczn ych lub po· 
szczególnych obywateli, 

2) występowanie z inicjatywą i projektami w stosunku 
do rady narodowej i jej organów, . 

3) badanie i opracowywanie spraw zleconych przez radę 
narodową lub jej prezydium, 

4) kontrola wykonania uchwał rady narodowej, zarzą

dzeń terenowego organu administracji państwowej 

oraz organów nadrzędnych, 

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

fi) spTa wowanie kontr oli spolecz.nej nad nie podporząd

k J wa nymi radzie narodowe j org 'lnami p a ństwowymi, 

I nst yt u cj ćl mi i j ~dnos t k a mi gos podarczy mi. 
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2. Jednostki podlegające kontroli, sprawowanej przez 
daną komisję, obowiązane są dostarczyć jej wszelkich wia
domośc i i materiałów, potrzebnych do wykonania je j za
dań; wiadomości i materiały tajne udostępnia się zgodnie 
z przepisami o zachowaniu tajemnicy państwowej. 

Art. 36. \. Kum Ysje pod l egają w całej swej działalno
ści radzie nar·odowe j i obowiązilne są na jej żądanie przed
kładać do zatwierdLenia swoje plany pracy oraz składać 
sprawozdania w terminach ustalonych przez radę. 

2. W miarę potrzeby komisja zwraca się do rad y na
rodowej lub ter e nowego org3nu admInIstracji . państ wowej 
z wni oskiem o wydanie odpowiednich zarządzeń. 

3. O sposobie zał at wien i a wniosku komisji ter e nowy 
organ ad m ini s t rac jI pailstwo wej obowiązany jest za wiado
mić komisję n a jpóżn i e j w ciąg u mies i ąca od otrzymania 
w niosku . Stan o wisko me uwzgl ęd n i ające wn ios ku po win
no być uzas adnio ne. Komisj3 może przedstaWIĆ sprawę 

rad zie na rod t.: wej . 

Art. 37. 1. Ter enowy org a n admin istra c ji pa ństwowej 
powI nIen na zaprosze nie komisji brać udz ia ł w jej posie
d zeniach, zas ięga ć op ini i ko misji p rze d podjęciem ważnIej

sz ych decyzj l oraz udZIelać kom isji p om ocy w re a li zacji 
jej zada ń. 

2. Komisja może wys tąpi ć do kierownika kontrolowa
nej jednos tk i z wniosk ami d d t yczącym i d zia laln ośc i danej 
j edn os tki. Kierownik obo w i ązan y jest najpóźn i ej w ciąg~ 
miesiąc a puwiadomić k 0 m;sję o spo~obie zał d twienia 

wni osku, przy czy m n ie uwzględnienie wn Iosku n al eży 

uzas a dnić. 

R ozdział 6 

Prawa i obowiązki radnego. 

Art. 33. I. Radni składa ją na pierwszej sesji rady na
rodowej n asfępu ją c e ś !ubowdni e: "Ślubuję uroczyście jako 
radny pracować d la d o br a lldfOdu ptJ!skie go i pog łę biać 

jego j e dnośc, przyczyn iac się do umdcniania w i ęzi władzy 

pań stwowe j z ludem · pr ac lljącym, troszczyć s i ę o jego 
sprawy , n ie szc zC;dzić sw oich sil dla wykonan ia zadań rady 
narod owej". 

2. Radni nieo becni na pierwszej sesji r ady narodowej 
skład a j ą ś l ubowan i e na p ie rwszym p os iedzeniu, w którym 
uczestn iczą· 

Art. 39. Radny obowi ązany jest ucze stniczyć w se
sja ch rady i w pracach komIsji, do kt órej został powola
n y, oraz w yk onywać inn e obowiązki nal tJ żone n ,l ń przez 
radę n arod ową· 

Art. 40. I. Radny utrzy muje stillą więż z wybor.cami, 
dba o naj le ps ze zJ s poko jen ieic h potrzeb gospCldJrczych, 
społeczn y c h i kulturalnych, pobudza ich inicj a tywę w tych 
dz iedzinach, przy jm uje ic h wnioski i uwagi krytyczne, 
przed k ład a j 'lc je radzie bądż terenowemu organowi admj~ 
nistra c ji państwo we j lub innym właściwym organom i in
stytucjom, oraz czuwa nad sposobem ich załatwieni a i ter
minowym poinfurmowaniem wyborców . 

2. Radny obowiązany jest wyjaśniać wyborcom swoje
go okręgu wyborczego zasadnicze cele i wytyczne po lity
ki władzy lud owe j oraz przyciągać' ich do udziafu w wyko
nywaniu uchwal rady narodowej" i zarządzeń terenowego 

organu administracji państwowej oraz organów nadrzęd-
nych. .. 

3. Przy wykonywaniu swoich zadań radny współdzia
ła z miejscowymi organizacjami społecznymi ludu pracu
jącego. 

4. Radny zdaje sprawę wyborcom ze swej pracy oraz 
z działalności rady narodowej i jej organów. 

Art. 41. 1. Radny może zwracać się z wnioskami 
o rozpatrzeni e spraw wynikających w toku działaln ości 

radnego, związanych z wykonywaniem mandatu, do rady 
narodowej . je j organu wykonawczego i zarządzającego oraz 
do kierown ików innych organów p aństwowych, jak rów
n ież przedsiębi o rstw, zakładów, instytucji oraz organ izacji 
spółdzielczych i s po lecznych. Radnemu należy udzielić ·od
powiedzi w terminie 30 dni, chyba że odrębne prze p isy 
przewidują krótsze terminy. 

2. Radny może na sesji bądż w okresie mi ędzy sesja
m i składa ć interpe l ację do terenowego organu adm in istra
cji państwowej ; odpowiedż na inte rpelację powinna być 

udziel ona w ciągu dwóch tygodni od daty jej złożen ia. 

Art. 42. I. Radny w wykonywaniu swego mandatu 
cieszy się pełn ią ochrony prawnej. Rada narodowa lub 
prezyd iu m wyższego stopnia obowiązane są wziąć radne
go w obronę przed niesłusznymi konsekwencjami w związ

ku z jego dzia łaln ością zgodną ze zł ożonym ślubowan i e m. 

2. Zakła d pracy zatrudniający radnego nie może mu 
wypowiedzie ć st 'Jsunku pracy bez uzyskania na . to zg ody 
prezydium rady narodowej. 

-3. W razie rozwiązan i a z r adnym stosunku pracy bez 
wypowiedzenia, kierownik zakładu pracy obowiązany jes t 
n iez włocznie powiadomić o tym prezydium rady n arodo
wej. 

4. Prezydium rady narod o wej obow i ązane jest powia 
domić radę na n a jbliższej sesji o udzieleniu zg ody na wy
p owiedzenie stosunku pracy bądż o rozwiązaniu stos unk u 
pracy bez wypowiedzenia. 

Art. 43. 1. Pracodawca obow i ązany jest zwolnić rad
n ego i czł onk a komisji n ie będąceg o radnym dl a w ykona
n ia ich zad a ń . Zasady i tryb udzielan ia zwolnień ok r e śl i 

Prezes Rady Ministrów. 

2. Za czas zwolnienia pracownik ot rzym uje z zak ład u 

pracy wyna grodLenie w ta kie j wysokości, jaka mu przy
sługuje w okres ie urlopu wypoczynk o wego. 

3. Rad n ym i czlon·kom k o mIsji przysługują d ie ty 
i zwrot koszt ów podróży w wysokośc i i na zasada c h okr e 
ślonych przez Radę Ministrów w dr odze rozporządz~nia . 

Rozdział 7 

Terenowe organy administracji państwowej. 

Art. 44. 1. Terenowymi organami adm ini~tracji pa ń
stwowej są: 

1) w województwie - wojewoda, 

2) w województwie stołecznym i m:ejsk im - prezyde nt 
miasta, -

3) w województwie wrocławskim i mieście Wrocl\,!wiu-~ 
wojewoda, 
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4) w IIlIeS':le liczącym powyżej 50 tys ~ m i eslkańców oraz 
w miesCle bqdąc ym siedz ibą w o jewóulkie j rady n ar o
d n wej -~ prezydent miasta, a w mieście do 50 t y s. 
mles z~<a ńców - naczeln ,k miasta, 

5) w dzielnicy miasta - naczeln ik dzielnicy, -

6) w gm .nie - naczelnik gminy, 

7) w m ie śc ie i gminie, w których d zia ła wspólna rada 
nar uc!owa - nJuelnik mlilsta i gminy. 

2. DryaDy administracji wym.lenione w ust. 1 pkt 1-3 
są terenowyllll Olya!laml aJnllrllstracji pdflstwowe J sto pnia 
w tl jewódLk lego, a w [Jkt 4 -.. ~ 7 - ter erhJwymi oryanami ad
minist.racji państwowej stopnia p0dslawoweyo. 

3. Prezes Rady MlOist.rów może ustalić inne miasta, 
w których tereno wym oryanem administracji p a ństwowej 

będzie prezydent m iasta. 

4. Terenowe organy admin istracJi państwowej w za
k resIe wyk ,wyw a nla zd .dań rad n 'l r odowych dZli3tają j Jk o 
ich organy wyklindwcze r zarządzu jące. 

Art. 45 I. Woje wodę i prezyd e nta miasta powołuje 

Prezes Rddy MilHstlów po zJ ,jp ln Jow,'t n lu kandydata p rzez 
właści wą reld\! niJTodu wą. 

2. Naczelnika miasta , gminy, m iasta i gminy o raz 
dz ie lnicy powdłuje lerenuwy organ administracji pańs two
wej stopn ia wojewódzkIego , po zaop lnll)\vaniu k a ndydata 
przez WlaŚClwą raelt; narod o wą , 

3. W wypadku nie cierp i ącym zwłoki teren o wy organ 
administracji pańs Iwowej st o pn ia w o jewódzkiego może 

po wierzyć pelrllenle obowiązkó w na cze ln ika m la std, gmi
ny, miasta i gminy oraz na czelnika dlieinicy oso bie ma
jąc ej odpo wiednie kwalif ikacje bez za c h dw Jnia tr yb u 
określoJlego w ust. '2 na okres nie dłuższy ' n i ż trzy mie
s iqce. 

Art. 46. I. Wicewojewodów ora z wiceprezy dentów 
miasta st o łeczne~Jo WarslUwy, miasta Krakowa i miasta 
Łodzi' pow ołuje . IJ rezes Rady Min istrów. 

2. Wiceprezydentów innych m ias t. zastępców naczel
n ików miast oraz zdstępców na czeln ików m iast i gmin po
w.lłuje wujewoda. a zastęp ców naClel ników dzielnic -
prezydent miasta. 

3. Prezes Rady Ministrów ustala liczbę wicewojewo
dów i wiceprezydentów miast oruz zast qpców naczelników 
miast i dZielnic, a taki.e określa miasta liczące do '20 tys. 
m:eszkarlC ó w oraz miasta i ~ gminy m a jące wspólną radę 

narodową , w których mogą być powo la nI zastępcy naczel
ników miast (miast i gmin). 

Art. 47. 1. Powołanie na stanowi ska wojewody, pre
zydenta miasta , naczel nika miasta , dZielnicy i gminy oraz 
ich zastępców na s lępuje na czas nie oznaczony. Odwalania 
z tych st fin o wlsk d Jko nują org any właściwe du powołania 
na te ~ stanowiska. 

2. ,Właściwa rada naroc!:lwa może wystąpić o odwoLI
nie ze stanowisk wym ieniony ch wart. 45. 

Art. 48. 1. W o jewodowie , prezydenci miast oraz .na
czelnicy miast i dzielnic sprawują administrację państwo
wą, dzialając na pnclsLlw!e prlep isói,v prawa o raz ' żgoclnie 

z kierunkami ustalonymi przez organy nadrzędne. 

'2. Do terenowych org anó w admini stracji p3ństwowej 
nal eżą wszystkie sprawy z zakresu administracji państwo
wej, -n ie zastrzeżone na rzecz innych organów. 

Art. 49. l. Wojewod ow ie, prezydenci miast oraz na
cze ln icy nllast i dzie ;nic w szczególności: 

1) podejm ują dzialania mające n a celu w ykonanie za dań 

w y n i kających z planu spo łeczno-g ospoda r czego rozwo , 
ju kraju, 

2) opra cowują w oparciu o wytyczne Rady Ministrów 
projekty planów społeczno-gospodarczego rozwoju te
r e nu oraz projekty budżetów, 

3) wykonują zadania wynikające z planu społeczno-go

spodarczego rozwoju terenu oraz budżetu, 

4) -'z a pewniają właściwe wykorzystanie środków prze
znaczonych na rozwój społeczno-gospodarczy tere nu 
i pllprawę warunków bytowych, oświatowo-wycho 

wawczych, socjalnych i kulturalnych mieszkańców, 

5) koordynują dzia4alność związan y ch z gospodarką tere
n ową wszystkich jednostek państwowych, spóldziel
cz yc h i oryanizilc ji sp o ł e cznych, wydają zalecenia do
tycząc e realizacji zadań wynikając ych z planu społecz
no-g ospodarczego rozwoju d anego terenu, 

6) sprawują kont.rolę nad wykonywaniem zadań wynika
jących z pl anu społe czno-g ospod arczego rozwoju tere 
nu przez jednustk i 'pailslwowe, spółdzielcze i organiza
cje społeczne, 

7) podejmują działania w zakres ie rozwoju rolnictwa 
uspolecznicnego i ind yw idualn ego, 

8) podejmu.ją zadania mające na ce lu ochronę środowiska 
naturalnego, za pewni enie czystośc i i p llrządku oraz 
ochrony .przeciwpożarowej i przeciw powodziowej, 

' 9) koordynują działalność w dz iedzi nie r ozwo ju nauki, 
szkoln ictwa wyższego i techniki, 

10) r eali zują pow lerzone zadania w dziedzinie obronności 
kraju, ~ 

11) org ,:lnizują społeczne siły i środki na rzecz ' ochro ny 
porządku i bezp i eczeństwa ' publiczne\]o, nadzorują 

i kontrolują dllałałnoś ć' Milicji U by watelskiej i Och o t
niczej Rezerwy Milicj,i Obywatel skiej w t ym zakres ie, 
wydają tym organom zarządzenia , a t akże wykunuJą 

inne uprawnienia wynikające z przepisów odrębnych, 

12) wizytują zakłady karne zapozn a jąc s ię z i stniejącym i 

w nich warunkami i wydają wl Jśc iwe zalecen ia lub 
występują do jednos ik i nadrzęd nej. 

2. Prezydentom miast nie podl !e lo nych n a dzieln ice 
oraz nacze lnikom miast i dzielnic pr zy sługują upraw ni en ia 
kierownika urzędu stanu cywilnego. ~ 

Art. 50. W oj e wodowie, prezyd enci miast oraz naczel 
nicy miast, dzielnic i gmin mogą podejmować wspólne za 
dania i realizować je przy odpowi ednim zastpsowaniu 
form współdziałania określonych dla rad ndrod owych 
(art. 17). 

Art. 51. 1. V\l o jewoduw ie, prezyd e nci m ias t oraz na
czelnicy miast i dl :elnic, realizując swoje uprawn :enia 
koord y nacyjne, powinni zapewniać zg odność działaln , ści 

j e dn ostek organizacyjnych n ie pod por ządkowanych ra dlle 
narod o wej z planem spo łeczno-gospodarczego rozwoju 
kraju .i potrzebami terenu . 

2. Rada M inis trów określi w drodze [ozporz<jdtenići 

szc7'egó łowe Z<lSil(jy ' wykony wa n ia koordyna c ji przez ' te re
nowe oryany administracji państwowej. 

( 
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Art. 52. Wojewodowie, prezydenci miast oraz nacze!- ' 
nicy miast i dzielnic współdziałają z jednostkami pań
stwowymi i spółdzielczymi oraz organizacjami społeczny
mi w zakresie realizacji zadań państwowych, przestrzega
nia dyscypliny j warunków pracy, zapewnienia spokoju, 
,j porządku oraz zaspokajania potrzeb bytowych i socjal
no-kulturalnych pracowników zatrudnionych na danym te
renie. 

Art. 53. 1. Wojewodowie, prezydenci m iast, naczelni
cy miast i dzielnic występują do kier owników jednostek 
państwowych i s półdzie lczych oraz organizacji społecznych 
z wnioskami o ukaranie, zawieszenie w czynnościach albo 
zwolnienie z pracy ' p racownika, który zaniedbuje swoje 
obowiązki służbowe, wykazuje niewłaściwy stos unek do 
ludzi lub narusza dyscyplinę pracy. . 

2. Terenowy organ admin istracji państwowej stopnia 
wojewódzkiego moź,e zęwiesić w czynnościach dyrektora 
(k ierownika ) jedn ostk i organizacyjnej n ie podporządkowa
nej radzIe narodowej w wypadku st wierdzenia szczególnie 
rażącego naruszenia obowiązków służbowych powodujące
go poważne szkod y s połeczne i gospoda rcze. 

3. Dokonując zawieszenia terenowy .organ adminis tra
cji państwowej s topnia wojewódzk iego wyznacza oso bę do 
tymczasowego pełnieni a obowiązków dyrektora (herow
nika). 

, 4. O dokonanych czynnościach (ust. 2 i 3) ter enowy 
org'an administracji pa ństwowej stopnia wojewódzkiego 
zawiadamia właściwy organ nadrzędny. 

Art. 54. 1. Utworzenie na obszarze województwa jed
nostki organizacyjnej z a rządzanej centralnie' oraz jej li
k widacja wymaga uzgodnienia z terenowym organem ad
ministracji państwowej stopnia wojewódzkiego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmian 
w produkcji przedsiębiorstw zarządzanych centralnie, je
żeli zmiany te w sposób istotny wpływają na wykorzysta
nie miejscowych surowców i żródel energii łub innych za
sobów bądż też na stan zatrudnienia lub warunki zdrowot
ne danego terenu albo zagrażają środowisku naturalnemu. 

3. Terenowy organ administracji państwowej stopnia 
wojewódzkiego może zarządzić sprawdźenie wykorzystania 
zdolności produ'kcy jnych przedsiębiorstw zarządzanych 
centralnie i w miarę potrzeby wystąpić o przekazanie 
między przedsiębiorstwami zbędnych surowców, materia
łów, maszyn i obiektów, jak również o wspólne użytkowa
nie lub przekazanie innemu użytkownikowi nieracjonalnie 
wykorzystywanej powierzchni produkcyjnej i składowej. 

Art. 55. 1. Terenowe organy administracji państwo

wej stopnia wojewódzkiego zatwierdzają projekty bilan
sów pieniężnych przychodów i wydatków ludności oraz 
-planów kasowych oddziałów wojewódzkich Narodowego 
Banku Polskiego i rozpatrują sprawozdania z wykonania 
tych planów, podejmują środki zmierzające do zapewnie
nia równ'owagi pieniężno-rynkowej, współdziałają z od
działami banków finansujących inwestycje w kontroli 
przebiegu inwestycji w województwie oraz ustalają wy
tyczne podziału .kredytów bankowych przyznanych dla 
województwa, a przeznaczonych dla spółdzielczych oraz 
nie uspołecznionych jednostek gospodarczych. 

2. Terenowy organ administracji państwowej stopnia 
wojewódzkiego może ustalić, jakie zadania określone 

w ust. 1 mają być realizowane przez prezydentów lub na
czelników miast. 

Art. 56. W razie naglącej konieczności wojewodowie, 
prezydenci miast oraz na czelnicy miast, 'dZIelnic i gmin 
wydają zarządzenia porządkowe, gdy zachodzi niezbędnuść 
natychmiastowego wprowadzenia w życie na danym tere
nie zakazów i nakazów w okolicznościach szcze gólnie nie
bezpiecznych d la życia, zd rowia lub mienia oraz w razie 
klęsk żywiołowych lub wymagających natychm ia stowego 
działania trudności gospodarczych; zarządzenia te przed
stawiają radzie narodowej na najbliższej sesji do zatwier
dzenia. 

Art. 57. 1. Decyzje w indywidualnych sprawa ch z za
kresu administracji państwowe j wydają w l ins ta ncj i: 

1) naczelnik Qlll iny (miasta i gminy) - na terenie gminy 
(miasta i grl1Iny). 

2) prezydent lub naczel nik miasta - na terenie m :as ta 
nie podzielonego na dz ielnice, a na teren ie dzieln ic y 
naczelnik dZIelnicy, 

chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

2. Decyz-je w in dy w id ua lnych sprawach z Z:l k rbU ad
ministracji pańsl vv o wej wydawane przez wojewodę ora z 
przez prezydentów miasta sto łecznego Warszawy, miasta 
Krakowa i m lilsta Lodzi są ostateczne. 

Ar t. 58. W ojewodowie i prezydenci miasta stołeczne
go 'vVarsziJwy , mi asta Kr akowa i miasta Łodli na obszarze 
objętym ich zakrese m dzi ałani a są przeds tawi ciela mi Rzą

du i działając w tym charakte rze w ykonu ją zadania zleco
ne im przez Rząd l ub Prezesa Rady Mmistrów. 

Art. 59. W c jewoda, prezydent miasta, naczelnik mia
sta i naczelnik dzielnicy jako organy wykonawcze i za
rządzając e rad narodowych zapewn iaj ą wyk ona nie ich 
uchwał, składają radom narodowym sprawozdania z wyko
nania uchwał, jak również roczne sprawozdania z wykona
nia planu społeczno-gospodarczego rozwoju terenu oraz 
budżetu. 

Art. 60. 1. Wojewodowie, prezydenci miast oraz na
czelnicy miast i dzielnic wyk qp. ują swoje zadania przy po
mocy podległych im urzędów: 

1) wojewoda - urzędu w ojewódzkiego, a w wojewódz
twie wrocławskim i mieście Wrocławiu - Urzędu Wo
jewództwa i Miasta, 

2) Prezydent Miasta Stołecznego WiJrszawy - Urz,ędu 

Miasta Stołecznego Warsza wy, Prezydent Miasta Kra
kowa - Urzędu Miasta Krakowa, a Prezydent Miasta 
Łodzi - Urzędu Miasta Łodzi, 

3) prezydent innego miasta i naczelnik miasta - urzędu 

miejskiego, 

4) naczelnik dzielnicy - urzędu dzielnicowego. 

2. Terenowe organy administracji państwowej wymie
nione w ust. 1 wykonują swoje zadania również przy po
mocy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów 

i instytucji. 

Art. 61. 1. W miastach powyżej 300 tys. mieszkań
ców, nie podzielonych na dzielnice , prezydenci miast mogą 
tworzyć ekspozytury urzędów miejskich. 

2. \Vojewodowie, prezydenci miast oraz naczelnicy 
miast i dzielnic mogą upoważnić kierowników i innych 
pracowników podległych im urzędów, a naczelnicy gmin
pracowników urzędów gmin do załatwiania określonych 

spraw w ich imieniu, w tym również do wydawania de
cyzji administracyjnych. 

3. Prezes Rady Ministrów może w drodze rozporządze
nia określić rodzaje spraw z zakresu administracji pań-' 



Dzienn ik Us taw Nr 26 ;;....;; 367 Poz. 139 
----------------------------------------------------------------------------

stwowej, które z upo wazmenia w-ojewodów, prezydentów 
miast, naczelnIków miast, dzielnic i gmin mogą w ich imie
niu załatwiać, a ta kże wydawać dec yzje admi n istracyjne, 
k ierowni-c y terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakła
dów i instytucji. 

Rozdział 8 

Przepisy szczegulne dotyczące gminnych rad narodowych. 

Art. 62. Do gminnych rad narodowych, ich organów 
i radnych st osu je s ię odpowiednio przepisy innych roz
działów usta wy, j eże li nie są sprzeczne z p rzepi sami ni
nie jszego rozd zia łu. 

Art. 63~ 1. Gminna rada narodowa zape wnia wyko na
nie na terenie gmIny zadań państwowych, wzrost i unowo
cześ ni e nie produkc jI, ze szczególnym uwzględn ie n iem pro
dukcji rolnej, rozwó j gospoda rcz y, społeczn y i k ulturalny 
gmin y, zaspoka jani e potrzeb by towych ludności oraz 
umocnie nie dyscyp li ny społetznej. 

2. Gminna rada narodowa w szczegółności: 

1) zapewnia wykonani e zadań g Cls podarcz ych i spolecz
n ych wynikają::ych z p lanu spoleczno-gosp odarczego 
rozwoju kra ju, 

2) ustal a zasadnI cze kierunki rozwoju gminy i środki za
pewniające rea li zac j ę związanych z tym za dań, 

3) organizuje działalność społeczną dla wykonywania za
dań gminn ej rady narodowej, 

4) ' wpływa na rozwijanie zespołowych form gosp odaro
wania na wsi i orga nizowanie współprac y między 

uspołecznionymi i indywidualnymi formami gospodar
ki, na rozwijanie specjalizacji i kooperacji indywidu
a lnych gospodars tw oraz na przyspieszanie postępu 

agro- i zootechnicznego w produkcji rolnej, 

5) udziela pom ocy spółdzielczości produkcyjne j i innym 
r odzajom z es p o łowej gospodarki na wsi, 

6) zapewnia prawidłową gospodarkę ziemią 

gruntów rol n yc h i l eśnych, 
ochronę 

7) za pewnia rozwój z akładów, instytucji i urządzeń słu
żących z'aspokaj aniu potrzeb gospodarczych, socjal
n yc h, zdrowotnych oświatowo-kulturalnych lud-
no ści, 

8) pop iera rozwó j budownictwa wiejskiego, 

9) zapewnia wykonan ie zadań w zakresie budowy i utrzy
mania dró g gminnych, 

10) koordynuje na terenie gminy działalność je'dnostek 
p aństwowyc h i spół'dzielczych oraz organizac ji spo
łecznych w zakres ie realizacji zadań wyn i kających 

z planu spoleczno-gosp-odarczego rozwoju kraj.U' oral 
zadań istotnych dla rozwoju gminy i dla poprawy wa~ 
runków ż yciowych jej mieszkańców, a także ochrony 
środowiska, 

11) slilrawuje kontrolę nad jednostkami p3ństwowymi 

i spółdzielczymi oraz orga,nizacjami społecznymi dzia
łającymi na terenie gminy, zwłas·zcza. pod względem 

ich gospoddrności i właściwego po dei.śc i a do potrzeb 
obywateli, a także w zakresie przestrzegania dyscypli
ny, ładu i porządku. 

Art. 64. Na sesjach gminna rada narod owa w s zcze
góln0ści: 

1) uchwala: 

a) wielol e tn ie i ro cz ne plany sp ołeczno-gospod arcze

go rozwoju gminy, 

b) plany hn.a ns.nWiln ia zad ańabjętych w ioe lole tnimi 
pl anami oraz rocz ne budżety, 

c) zadania przewidziane do wykonania w czynie spo
łeczn ym oraz wysokość stawek świa dczeń na fun
dusz gminny i sposób jego wykorzystania, -

d) podatki i opłaty terenowe przew idziane w odręb
nych przepisach, 

e) ogólne i szczegółowe pl any zagospodarowania 
przes trzenn ego wsi i , zespołów wie jskich jednostek 
os adniczych oraz wyznacza teren y b-udowlane na 
obsza rach wsi , -

f) programy umacniania dyscyp liny społe cznej, po
rządku i be zpieczeństwa publicznego, 

g) programy realizacji pos tu la tów i wniosków wybo r
ców, 

h) utw orzenie przedsiębiorstw i zak ł a dów -w gminie, 
jak również kierunki d zia ł an ia swoic h organów 
oraz. przedsiębiorstw, zakładów i instytucji podpo
rządkowanych gminnej radzie nar odowej, 

i) zasady współpracy jedn os tek orga nizacyjnych nie 
podporządkowanych gminnej radzie narodowe j oraz 
orga nizacji gospodarczych i społecznych z gminną 
radą narodow ą i je j organami, 

j) .zasady współpracy z innymi' radami narodowymi, 

k) zasady użytkowania i zarządzania mie niem gmin
nym, 

l) nadawan ie nazw ulicom i placom, 

ł) regulamin gminnej rady narodowej, 

2) rozpa truje : 

a) sprawozdania z wykonania planów i budżetów oraz 
innych uchwał, jak równ ież bieżą ce informacje 
o stanie wykonania uchwa ł, -

b) sprawy rozwo ju rol nict wa i wykorzystania grun
tów rolnych, 

cl sprawy zas pok ajania potrzeb ludności, 

d) sprawy oświa ty , szkolenia zawodo wego i wycho
wania młodzieży , 

e) stan realizac ji postulatów wyborców ora z zała twia
nie s ka rg i wniosków obywa te li, 

f) sprawy wynikające z załatwiania w nioskó w ko
misji oraz interpelac ji radn yc h, 

g) informacje i sprawozdania swoich organów oraz 
prze dsi ębiors tw zak ładów i instytucji podporządko

wanych g\Ilinnej radzie narodowej, 

h) informacje kier owni ków jednos tek organizacy j
nych n ie podporządkowanych gminnej radzie na
rodowej, 

3) powołuje i odwołuje swoj e p rezydiu m i komisje 
oraz inne organy przewidziane przep is-a mi szczegól
nymi, 

4) insp iruje współpracę spółdzie lni i organizacji, społecz
nych dla realiza cji ce lów ustalonych p lane m społecz

no-gospodarczego rozwo j u gminy. -

Art. 65. 1. Gminna ra da nar odowa uchwal a wielolet
ni-e p la ny finansowania zadań oraz roczne bud:żety w gra
n icach fLnansowego i materia ło wego pokryci.a zamierzeń 
obj ę ty ch planami spo łeczno-gos.podd·rczego rozwoju gmin y. 

2. W yda tki przewidz ja ne w plani e finansowania i w 
budżecie powinny znajdować pokryc ie przede wszystkim 
w dochodac h własnych gmi nnej rady narodowe j. 

3, Zrównoważenie budżetu gmirine j rady narodowej 
zapewnia \~ miarę potrzeby dota cja z budżetu rady naro
do we j st opnia wo jewódzkiego. :?asad y przyznawania tej 
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dotpcji powinny być dostosowane do zadań objętych wie
loletnimi planami społeczno-gospodarczego rozwoju gminy. 

4. Gminna rada narodowa decyduje samodzielnie 
o wykorzystaniu wygospodarowanych nadwyżek budżeto
wych. 

5. Gminna rada narodowa może z własnych środków 
tworzyć fundusze na zrealizowanie określonych zadań. 

Art. 66. 1. Do zadań stałych komisji gminnej rady 
narodowej należy: 

l) czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem uchwal 
gminnej rady narodowej oraz organów nadrzędnych, 

2) utrzymywanie stałej łączności z mieszkańcami gminy 
i organizacjami społecznymi działającymi na terenie 
gminy, przyciąganie ich do współpracy z gminną radą 
narodową w wykonywaniu jej zadań, pobudzanie i wy
korzystywanie społecznej inicjatywy, szczegó lnie dla 
realizacji zadań podejmo"wanych w ramach czynów 
społecznych, 

3) kształtowanie socjali s tycznych zasad współżycia 

mieszkańców gminy oraz oddziaływanie w tym kie
runku na rozwój stosunków międzyludzkich równ ież 

w zakładach pracy znajdujących się na terenie gminy, 

4) kontrola nad p.rzestrzeganiem dyscypliny społeczne j, 

porządku i bezpieczeńs twa publicznego, 

5) czuwanie nad wykonywaniem przez mieszkańców gmi
ny obowiązków wobec Państwa , 

6) sprawowanie kontroli społecznej nad jednostkami 
państwowymi i spółdzielczymi oraz organizacjami spo
łecznymi, 

7) wys tępowanie z inicjatywą i wnioskami w stosunku 
do gminnej rady narodowej i jej organów oraz opinio
wa nie projektów uchwał przedkładanych radzie przez 
naczelnika gminy. . 

2. Regulamin gminnej rady narodowej może określać 
rodzaje spraw, które zamiast na sesji rozpatrywane są 

przez komisje. Nie dotyczy to rozstrzygnięć zastrzeżonych 
do właściwości gminnej rady narodowej. 

3. Komisje gminnej rady narodowej mogą występo
wać do naczelnika gminy z wnioskami dotyczącymi dzia
łaln ośc i kontrolowanych jednostek. 

Art. 67. 1. Naczelnik gminy, jako organ admin-istracji 
pańsiwowej w gminie, działa zgodnie z przepisami prawa 
oraz kierunkami działan ia ustalonymi przez gminną radę 
narodową· 

2. Naczelnik gminy wykonuje zarządzenia organów 
nadrzędnych. " . 

Art. 63. 1. Naczelnik gminy w szczególności: 

l) pod e jmuje dz iał a n i a zmierzające do wykonania zad a ń 

wynikających z planu spoleczno-gospodarczego rozwo
ju kraju, 

2) realizuje zadania w dziedzinie rozwoju gospodMki 
gminy, a w szczególności unowocześnienia rolnictwa 
uspołecznionego i indywidualnego, 

3) zapewnia właściwe wykorzystanie środków przezna
czonych na rozwój społeczno-gospodarczy gminy i na 
poprawę warunków bytowych, socjalnych i kultural
nych jej mieszkańców, 

4) realizuje zadania związane z gospodarką leśną w la
sach n ie państwowych, z zadrzewieniami i z gospodar
ką łowiecką, 

5) współdziała z przedsiębiorstwami i zakł J dami nie p.)
wiązanymi bezpośrednio z g ospodark 'ą gminy, w za
kresie inicj o wania i realizdcjl wspólnych przedsię

wzięć związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym 

gminy, 

6) nadzoruje i koordynuje działalność związ a nych z go
spodarką gminy wszystkich jednostek państwowych, 

spółdzielczych i organizacji społecznych oraz wydaje 
wiążące polecenia w zakresie realizacji zadań wynika
jących z planu społeczno-gospodarczego ro"zwoju gmi
ny, 

7) występuje do kierowników jednostek państwowych, 

spółdzielczych oraz organizacji społecznych, o których 
mowa w pkt 6, o ukaranie, zawieszen ie w czyn'no
ściach albQ zwolnienie z pracy pracownika, . który 
w sposób rażący zaniedbuje swoje obowią zk i służbo.

we, wykazuje niewłaściwy stosunek do ludzi, narusza 
dyscyplinę pracy lub lekceważy zasady wsp:j lżyc i a 

społecznego. W stosunku do kierowników tych jed
nostek występuje z odpowiednimi wnioskami do jed
nostek nadrzędnych . W odniesieniu do osób, które peł
nią funkcj e zawodowe z wyboru, nacze lnik gminy 
w wypadkach wyżej określ onych występuje do właści

wych organów nadrzęd nych z odpow ied ni mi wn ioska
mi. Wobec pracowników jed nos tek podporządkowa 

nych gminnej radzie narodowej nacze lnik gminy po
dejmuje decyzje we własnym zakres ie lub powoduje 
podjęcie takich decyzji, 

8) sprawuje kontrolę nad wykonywa niem z a dań wyni
kających z planu społeczno-gospodarczego rozwoj u 
gminy przez nie podporządkowane gminnej radzie na
rodowej jednostki państwowe i spółdzielcze, / 

9) sprawuje kontrolę nad właściwym w ykorzys tywaniem 
użytków rolnych, ustala formy i sposoby zagospodaro
wania gruntów Państwowego FundusZlI Ziemi oraz 
występuje z inicjatywą wykupu gospodarstw zanied
banych, 

10) organizuje i koordynuje społeczne siły i środki na 
rzecz ochrony bezpieczeństwa, spokoju i porządku pu
blicznego oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciw
powodziowej, 

·t .' 

11) sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez jednostki 
org anizacyjne podporządkowane gminnej radzie naro
do we j, 

12)' sprawuje kontrolę nad stowarzyszeniami w zakresie 
ustalonym w odrębnych przepisach. 

2. Naczelnik gminy koordynując działaln ość jednostek 
państwowych i spółdzielczych oraz organizacji s-połecz
nych związanych bezpośrednio z realizacją zadań planu 
społeczno-gospodarczego rozwoJu gminy: 

l) ma prawo wglądu do projektów planów gospodar
czych tych jednostek i zgłaszania wiążących wniosków 
dotyczących istotnych in teresów gminy, 

2) rozpatruje projekty inwestycji zamierzonych przez te 
jednostki na terenie gminy i zglasza odpow iednie 
uwagi tym 'jednostkom · Iub ich jednostkom nadrzęd
nym oraz o kreśla . jakie inwestycje mają być real izo
wane jako inwest yc je wspólne i towarzyszące, 

3) żąda od kierowników tych jednostek informacji i wy
jaśnień w sprawach związanych z realizacją zadań 

ustalonych przez gminną radę narodową w planie spo_
łeczno-gospodarczego rozwoju gminy i wydaje wiążą-
ce polecen ia w tym zakresi e, ' . 

4) zwolilje narady kierowników tych jednostek w celu 
uzgodnienia kierunków i sposobów działania w spra-
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wach związanych z rozwojem gminy oraz zaspokaja
niem potrzeb bytowych ' i socjalno-kulturalnych jej 
mieszkańców, 

5) rozpatruje projekty decyzji tych jednostek mające 
istotne znaczenie dla rozwoju gminy oraz zaspokajania 
potrzeb bytowych i socj alno-kuHuralnych je j miesz
kańców, 

6) ,wydaje decyzje koordynacyjne mające na celu naka
zanie określonych czynności lub zakazanie zamierzo
nej działalności, jeśli wymaga tego interes Państwa 
lub gminy. ' 

3. Naczelnik gminy współdziała z jednostkami pań
stwowymi, spółdżielczymi i społecznymi nie podporządko
wanymi gminnej radzie narodowej w zakresie r ealizacji 
zad ii r1 państwowych, przestrzegania dyscypliny pracy, za
pewnienia spokoju i pbrząqku oraz zaspokajania potrzeb 
socjalno-bytowych pracowników zatrudnionych na terenie 
gminy. 

4. Jednostki, o których mowa w ust. 3, muszą .uzyskać 
zgodę naczelnika gminy na wprowadzenie zmian w prze
znaczeni u zakładów oraz charakterze i profilu inwestycji, 
zarówno gospodarczych, jak i s ocjalno-bytowych. 

Art. 69. Naczelnik gminy, jako organ wykonawczy 
i zarządzający gm innej rady 'narodowej, zapewni a wyko
n a nie jej uchwał, składa sprawozda~ia i informacje o swo
jej działa lności oraz z wykonania uchwał, jak również 

przedkłada coroczne sprawozdania z wykonania planu spo-
łeczno-gospodarczego rozwoju gminy oraz budżetu. . 

Art. 10. 1. Naczelnik gminy wykonuje swoje zadania 
przy pomocy podległego mu urzędu gminy i kierowników 
zakładów podporządkowanych gminnej radzie narodowej, 
a w zakresie oświa ty przy pomocy gminnego dyrektora 
szkół spra wującego nadzór nad działalnością szkół na tere
nie gminy. Gminny dyrektor szkół będzi.e jednocześnie peł
nić funkcję dyrektora zbiorczej szkoły gminnej. 

2. W skład urzędu gminy wchodzą: biuro urzędu gmi
ny, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego. 

3. Naczelnikowi gminy przysługują uprawnienia kie
rownika urzędu stanu cywilnego. 

Art. 71. 1. Rada narodowa miasta i gminy, oprócz za
dań przewidzianych do wykonania przez gminną radę na
rodową, podejmuje dliałania mające na celu rozwój mia
sta, jego gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, instytu
cji oświatowo-kulturalnych i socjalnych, placówek handlo
wo-usługowych oraz zaspokajanie bytowych i socjalno-kul
turalnych potrzeb mieszkańców miasta. 

2. Rada narodowa miasta l gminy, tworzy komitet 
osiedlowy jako organ samorządu mieszkańców miasta i na
daJe komitetowi statut, który określa tryb wyboru komile-. 
tu przez mieszkańców, organizację komitetu i jego upraw
nienia. Komitet osiedlowy może gromadzić własne . środki 

finansowe na realizację powierzonYl;h mu zadań. Działal

noŚĆ: korrtitetu nadz~)fuje rada narodowa m iasta i gminy. 

'\ 3_ Rada narodowa miasta i gminy może określić ro-
dzaje spraw, które zamiast na sesji omawiane lub rozpa
trywane są przez k omitet osiedlowy. Nie dotyczy to roz
strzygnięć zastrzeżonych do właściwości rady narodowej 
miasta i gminy. 

4. Przepisy o gminnej r.,a dzie narodowej i naczelniku 
gminy stosuje się odpowiednio do rady narodowe j miasta 
i gminy oraz do naczelnika miasta i gminy. 

Poz. 139 

Rozdział 9 

Nadzór. 

Art. 12. 1. Nadzór nad działalności ą rad narodowych 
sprawują Rada Pań stwa i rady narodowe wyższego stop
n ia , 

2. , Nadzór nad działalnośc ią terenowych organów ad
ministracji pallstwowej sprawują: Rada Ministrów, Prezes 
Rady Ministrów, MiOlster Administracji , Gospoda rki Tere
no wej i O chrqny Środowiska or az terenowe organy admi
nistracji państwowej wyższego stopnia. 

, Art. 13. Celem nadzoru nad radami narodowymi oraz 
terenowymi organami administracji państwowej jest za
pewnien ie zgodności ich działa n ia z p rawem i zasadniczą 

lin i ą polityki Państwa oraz udzielanie pomocy w skutecz
nym realizowaniu poruczonych im zadań. 

Art. 14. Rada Państwa sprawu je zwierzchni nadzór 
nad radami narodowymi, a w szcze gólności: 

1) zarządza wybory do rad narodowych oraz wykonuje 
inne ustawowo określone czynnośc i związane z wybo
rami do rad narodowych i czu wa nad prawidłowym 
ich przebiegiem, 

2) rozpatruje sprawozdania rad narodo wych sto pnia wo
jewódzkiego or§.z poszczególny ch r ad na rod owych ni ż 

szego stopn ia z ich działaln ośc i, zwłaszcza w zakresie 
pracy masowo-organizacyjnej , oraz udziela im wy
tycznych, 

3) pode j mu je cz ynności celem upowszechnienia os iągnięć 
w pracy rad narodowych, 

4) czuwa nad prawidłowością wyborów prezy d ium i ko
misji rad narodowych oraz może określać zas ady po
woływania komisji i organizacji ich pracy, 

5) uchy la uchwały rad narodowych stopnia wojewódz
kiego, jeżeli uchwały te są sprzeczne z prawem lub 'za
sadniczą linią polityki Państwa, oraz może z tych sa
mych powodów uchylać uchwały rad narodowych niż
szych stopni, 

6) rozwiązuje radę narodową, jeżeli rada swoją działa 1-
nością systematycznie narusza prawo lub zasadniczą, 

linię polityki Państwa. 

Art. 15. Rady narodowe sprawują nadzór nad reida rni 
narodowymi niższego stopnia i w tym za kres'ie przysługują 
.im odpowiednio uprawnienia określone wart. 74 pkt 2-5. 

Art. 16. 1. Rada Ministrów koord ynuje działalność te
renowych organów administracji pa ńs twowe j oraz nada je 
kierunek ich pracy, a w szczególności : 

1) rozpatruje sprawozdania i ocenia działalność wo'je
wódzkich orgilnów administracji pańs twowe j, a ta kże 

może rozpatrzyć sprawozdania organów niżs zego s top
nia. 

2) udziela im pomocy w 'zak resie wyko.pywania zad ań 
oraz podejmuje czy nności w celu upowszechnienia 
osiągnięć w ich działalności. 

2. ,Rąda Ministrów wstrzymu je wykonanie uchwały 

rady n a·rodowej stopnia wojew ódzkiego, j eżeli uchwa la 
jest sprzeczna z prawem lub niezgodna z z asadniczą linią 

polityki Państwa i przedkłada sprawę do rozstrzygnięcia 

Radzie Państwa. 

Art. 11. Prezes Rady Ministrów sprawuje n adzór nad 
terenowymi organami administracji państwowej i w tym 
zakresie: 

t) , kieruje ich działalnością; 

.' 
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2) wydaje zarządzenia w sprawie wykonania określonych 
zadań, ' 

~) ' rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy terenowymi orga
nami administracji państwowej stopnia wojewódikiego 
a ministrami, 

4) uchyla zarządzenia terenowych organów admin istracji 
państwowej stopnia wojewódzkiego, jeżeli zarządzenia 
te są sprzeczne z p rawem lub z zasadniczą lin i ą pali- • 
tyki Państwa, 

5) zawiesza w czynnościach wojewodę, prezydenta mią
sta oraz ich zastępców, j eżel i swoją dzi a łalnością naru
szają prawo lub za sadniczą linię polityki Państwa albo 
w innych uzasadnionych wypadkach. -

Art. 78. Minister Administracji, Gospodarki Tere no
wej i Ochrony Środowiska spra wuje nadzór nad bieżącą 
dzia łalnością terenowych organów administracji pans two
wej i w tym zakres ie: 

1) udziela wytycznych w sprawach orga nizacji i funk cjo
nowan ia terenowych organów administracji państwo
wej, 

2) sprawuje bieżącą koordynację i kontrolę działalności 

terenowych organów administracji państwowej, 

3) ocenia wykonywanie planu społeczno-gospodarczego 

rozwoju województw, 

4) udziela pomocy w d~iałalności terenowych organów 
administracji państwowej, 

5) rozstrzyga sprawy sporne między terenowymi orga
nami administracji państwowej stopnia wojewódz
kiego. 

Art. 79. Terenowy organ administracji państwowej 

podlega slużbowo organowi administracji panstwowej 
wyższego stopnia, a organ admin istracj i państwowej stop
nia wojewódzkiego - Prezesowi Rady M inistrów. 

Art. 80. 1. Terenowe organy adm in istracji państwo

wej koordynują i nadzorują działalność organów a dmini 
stracji państwowej niższego stopnia oraz nadają kierunek 
ich pracy ,i w tym zakres ie prz y sługują im odpowiednio 
uprawnienia okreś lo ne war t. 76 ust. l, art. 77 i 78 pkt 2-5. 

2. Prezydium rady n ar odowej wyższego , sto pnia 
wstrzymuje na wni osek org an u wykon awczego' i za r zą
dzającego tej rady wykonanie uchwały rady naroduwe j 
n iższego ~topnia, j e żeli uchw a la jest sprzeczna z prawem 
lub niezg odna z zasadniczą lin ią po lit yki Państwa i przed
kł a da sprawę do r ozstrzygnięcia swojej radzie na rodowe j. 

Art. 81. Mmistrowie w wykonaniu powierzonych im 
zadań: 

l) ustalają dla tereno",,:ych org anów admi nistra cji pań
stwowej stopni a wojewódzkiego og óln e zasady reali
zacji zad ań ich resortów i udzielają im pomocy, 

2) występują do Prezesa Rady Min istr ów z wn ios kami 
o uchylenie ' w trybie nadzor u zarząd zeń teren owych 
organów admini s tracji państwo wej stopnia wojewódz
kiego - sprzecznych z prawem lub zasadniczą l i nią 

polityki Państwa, 
3) ' uchylają lub .z mieniają na zasadach ok reślonych od

rębnymi przepisami decyzje te reno wyc h organów ad
ministracjipaństwowej w sprawach indywidua lnych, 

4) sprawują merytoryczną kontrolę działalności odpo
w}ednich wydziałów i udZiel a ją im pomocy, 

5) . podej,lliL;ją czy'nności w ce lu upowszechnienia o,siąg,
nięć w )ziałalności wydziałó w. 

Rozdz i ał 10 

Samorząd mieszkańców miast I wsi. 

Art. 82. Samorząd m ie s zkańców miast i wsi wyraża się 
w stalej i powszechnej reprezentacji mieszkańców terenów 
miejskich i wiejskich, która: 

1) poprzez działaln ość społeczno-wychowawczą kształtuje 
wraz z samorządnymi or \]ani zacj ami społecznymi so
cjalistyczn e stosunki współżycia w miejscu zamiesz
kania, 

2) zgod nie z programem socjalistycznego roz wo ju kraju 
realizuje w tryb ie społecznym zadania związane z po
prawą warunków bytowych kulturalnych życia 

mieszk ańców. 

Art. 83. 1. Or ganami s a morządu mieszkańców po
szczególnych CZęŚCI miasta (w osiedl ach , obwodach i do
mach) są: ogólne zebranie m ieszkańców oraz komitety 
osiedlowe, obwodow'e i domowe. 

2. Orga nami s a morządu mieszk a ńcó w w os iedlach 
i domach spółdzielczości mieszkaniowej są odp owiedDle 
organy s amorządu spółdzielczego. 

3. Samorząd mieszkańców d ziała pod ogólnym nadzo
rem rad na rodowych i kom itetów Frontu Jedn ośc i Na rodu. 

Art. 84. Do podstawowych zadań samorządu miesz
kańców miast należy : 

l) umacni a nie więzi i współdziałania między ' radą naro
dową a mieszkańcami w zakresie realizacii programów 
wyborczych i wynikających z nich planów społeczno
g os pod a rczego rozwoju terenu, 

2) współdziałanie z administracją budynków mieszkal
nych w zakresie organizowania mi eszkańców do dZla
łania na rzecz utrzymania w należyt ym stan ie i wła

ściwego uży tkowan ia mieszkań i innych urządzeń, 

a także budynków mieszkalnych i otoczenia, 

3) spraw owa nie kontroli społecznej w zakres :e świad

czen ia usł!Jg d la ludności bądź wpływania w inny spo
sób na warunki je j życia przez ins tyt ucje i , za kłady 
państwowe, spóldzielcze i inne. . 

Art. 85. Miejska rada narodowa moźe: 

l) ' okre ś li ć rodzaje spraw, które zamias t na se sj i podle
gają rozpat rzen iu... przez organy sam l1f ząclu mieszkań 
ców; n ie dotyczy to rozstrzygn ięć zastrzeżonych do 
właściwości miej.skiej rady narod owej. 

2) , upoważnić organy s a morządu mieszka ńców miasta do 
groma dze nia środków wpływając ych na realizac ję po
wierzony ch im z a dań, określając zas ad y d yspo nowan ia 
tym i ś rod kami przez organ y samo rządu oraz, kontroli 
nad ich gospoddfowaniem. 

Art. 86. I. Rada Państwa ustala zakres działania , sa
morządu mieszkańców miast, jego strukturę organi za c yjną, 
zasady wyborów do organów samorządu ora z formy i za
kres nadzoru sprawowanego przez rady narod owe. 

2. Rada Ministrów okreśia zadan ia na czelnych i tere
nowy ch organów aiJmi nistrac ji państwowej w zakresie roz
woju samorządu mieszk ańców miast i dz ia ł al n ości jego' or
ganów, 

Art. 87. 1. W celu pogł ębienia sam orządności miesz
' kańców wsi gminna rada narodowa dz iel i obszar gminy na 
sołectwa. 

2. Sołectwo obejmuje w zasadzie wieś albo sąsiadu
jące ' ze ~ s () bą , wsie lub inne tereny , na których wystę'pują 
'wsp,ólne problemy spoŁeczno-g ospodarcze. 
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3. Mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje prawo 
wyboru do gminnej rady narodowej, odbywają zebrania 
wiejskie w celu omawiania wspólnych spraw dotyczących 

~ s ol ec twa. . 

Art. &3. I. W celu rozwijania aktywności społecznej 
I gospodarcze j w sołec twie oraz zapewnienia stałej łąc z

n o ś c i między so)ectwem a 'gminną radą narodową i na
cze :nikiem gminy mieszkańcy sołectwa wybieraj ą ze 
s weg o grona sołtys a i podsoltysa. Wybór odbywa się na 
zebra niu wiejskim zwołanym przez naczelnika gminy. 

2. Wybór sołtysa nre będącego radnym wymaga za
tw ie rdzenia pr.zez prezydium gminnej rady narodowej na 
wn iosek naczelnika gminy. 

3. Kadencja sołtysa upływa j ednocześnie z kadencją 
gminnej rady narodowej; jednak sołtys pełni nadal swoje 
obowiązki do czasu przejęcia ich przez , nowo wybranego 
so ltysa . 

4. Przepisy niniejszego ro zdzia łu, d o ty czące soltysa, 
slosuje " się odpowiednio do podsoltysa. 

Art. 89. 1. Sołtys zwołuje zebranie wiejskie: 

I) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie co najmniej jednej piątej wyborców za
m i eszka łych na terenie sołectwa, 

3) na polecenie prezydium gminne j rady narodowej lub 
naczelnika gminy. 

2. Termin i miejsce zebran ia wiejskiego należy podać 
do wi ódomości publicznej w ' sposób przyjęty w danej 
mi ejs c owości. 

" 3. S o łtys otwiera zebranie wiejskie 
jego obradom. 

przewo~niczy 

4. Na zebraniu wiejskim omawia s i ę w szczególności 
sprawy : 

I) wykonywania na terenie sołectwa zadań wynikają

cych z planu społeczno-gospodarczego rożwoju gminy, 

2) popraw:y warunków społeczno-gospodarczych, byto
wych i kulturalnych mieszkań,ców, 

3) wykonywania przez mieszkańców sołectwa obowiąz
ków wobec Państwa, 

4) r ozwoju i unowocześnie!1i a produkcji rolnej, 

5) upowszechnienia wiedzy rolniczej i postępu rolni
czego, 

6) roz wo ju i ochrony gospodarki leśnej w lasach niepań
stwowych oraz zadrzewień i gospodarki łowieckiej, 

7) fun kc jonowania urządzeń komuna lnych, 

8) zaopatrzenia wsi w wodę pitną i służącą celom użyt
kowym, 

9) bezpieczeńst wa, spokoju i porządku p ubl icznego, 

10) warunków higieniczno-sanitarnych, 

11) podejmowania ,i wykonywania czyn ów społecznych, 

12) bezpieczeństwa przeci wpożaro weg o i ochrony prze
ciwpowodziowej. 

5. Nad , realizacją uchwał zebrań w iejsk ich czuwa pre~ 
zydium gminnej rady narodowej . 

6. Zebranie wiejskie zwołuje się również dla wyjaś
nienia polityki Państwa i dla wysłuchania . informacji 
o dliaJ al nościgminnej rady narodowej, r adnych oraz or
g anizacji gospedarczych i sp01ecz~ y ch działających mi te
renie soiectwa. 

l' 

7. Gminna rada narodowa m oże: 

l) okreś l ić rodzaje spraw, dotyczących poszczególnych 
s ołec tw, które zamiast na ses ji podleg a ją 'omów ieniu 
lub rozpatrzeniu przez właściwe zebra nia wiejskie. Nie 
dotyczy to rozstrzygni ęć zastrzeżonych do właściwości 
gminnej rady narodOWej . 

2) upoważnić zebrania wiejskie do gromadze:lia środków 
wpływających ze żródeł społecznych na r ealizac j ę 

, uchwał zebrania, określając zasa dy d yspono'.','J.nia ty
mi śr odkami przez s o łtysa oraz kontr () l ~ nad ich go
spod arowaniem. 

Art. 90. 1. Sołtys wpływa na wykorzystanie aictyw · 
ności mieszkańców służące j poprawie gospodarki i warun
ków zycia w sołectwie, przyczynia się do podniesienia dy 
scypliny społecznej oraz czuwa nad wykonywaniem przez 
mieszkańców obowiązków wobec Państwa. 

2. Sołtys działa stosownie do wskazań zebr ania WleJ' 
skiego, gminnej rady narodowej i naczelnika gminy, re
prezentuje mieszkańców sołectwa wobec gminn ej rady na
rodowej i naczelnika gminy oraz bierze udział w naradach 
sołtysów, zwoływanych okresowo przez naczelnika gminy. 

3. Przy wykonywaniu swoich zadań soltys trwale 
współdziała z przedstawicielami wiejskiego komitetu Fron
tu Jedności Narodu, kółka rolniczego i innych organizacji 
gospodarczych i społecznych, działających na terenie ~o 

lec twa, a także radnymi zamieszkałymi na terenie so
łectwa. 

4. Sołtys nie będący radnym bierze udział w sesj ach 
gminnej rady narodowej z głosem doradczym. 

Art. 91. 1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa 

przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mies zkań

ców sołectwa. 

2. Gminna rada narodowa odwołuje sołtysa, jeżeli do
puścił się przestępstwa. 

3. Gminna rada narodowa może odwołać sołtysa, któ
ry nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił 
si~ czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska. 

4. Naczeln ik gminy może zawiesić w czynnoś cia ch 

sołtysa, który nie wywiązuje się ze swo ich obowiązków 
lub dopuścił się przestępstwa, i wystąpić do gminnej rady 
narodowej o odwolanie go. 

Art. 92. 1. Na terenach wiejskich włąc'zonych do 
miast można za zgodą wojewódzkiej rady narodowej utrzy
mać stosowanie przepisów art. 87-91 ; przewidziane w tych 
przepisach zadania gminnych rad narodowych ' i nacze lni
ków gmin wykonują wówczas miejskie (dzieln icowe) r ady 
narodowe i miejskie (dz ielnicowe ) organy admin istracj i 
paiistwowej. 

2. Utrzymanie slosowania prze pISO W art. 87-91 na te
renach wiejskich wlączonych do: 

I) m iast polożonych na obszarze województwa stolecz
nego warszawskiego: województwa miejskiego kra
kowskiego i województwa miejskiego !óclzkiego nastę
puje za zgodą rady narodowej tego \V.,) jcc wództwa, · 

2) miasta vVroclawia n astępuje za zgodą Rady ' N arodo
wej Wojewodztwa Wrocławskiego i i'.1iasta · Wracli!
w ia. 
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Frzepisy końcowe. 

Art. 93. 1. W razie wygaśni(~c ia mandatu przewodn i
czącego rady narodowej lub Jego zastępcy rćlda narocl cwa 
n a wruosek właśc Iwego komitet u fronlu Jed n ości Narod u 
może wybrać: na to stanowisko os o bę spoza radnych, jeżeli 
pełn i f unkcję spo ~ eczn o- polityczną, ze wzgl ędu na kt órą 

p op rzedn i przewodniczący lub jego zastępca został \~y 

br a ny. 

L Do wybranego w ty m tr ybie przewodniczącego ra
dy lUD jego zas tqpcy stosuje się przepisy oprawach I 0 ;) 0 ' 

w iąz ;,a ch radnego. 

Alt. 94. 1. Kompetencje dzialających do dnia 9 grud· 
ni a 1973 r. prezydió w woj ewódzkich, powiatowych, Illi e j
skich, d zielrllcowych rad narodowych, ich przewodrllczą

cych ora z erganów prezydiów rad narodow yc h p rzechodzą 

na odpowie dnie tere nowe organy administracji pańs two

wej. 

2. Rada Ministrów może określić: w drod ze rozporzą

dzenia, które sp raw y należące w myśl ustaw wydanych 
przed dniem 9 grudnia 1973 r. do or~anów admini s tr ac ji 
państwowej wyższego stopnia przechodzą do właściwości 

organów administracji państwowej niższego stopnia. 

Art. 95. 1. Dotychczasowe przepisy szczególne, doty
czące gromad i gromadzkich rad narodowych, stosuje się 

do gmin i gminn yc h rad narodowych, jeżeli nie są sp rzecz-
ne z niniejszą us t a wą. ' 

2. Kompet encje dotychczasowy ch prezyd iów gromadz
kich rad narod owych, przewodniczących tych prezyd ió w 
oraz biur gromadzk ich rad narodowych, o ile ustawa nia 
stano wi i·nacze j, przechodzą na naczelników gmin. 

Art. 96. 1. Rada Ministrów określa w drodze r ozpo
rządzenia : 

l) prawa i obowiązki terenowych organów administracji 
pańs t wowe j oraz zas ady obsadzania stanowisk pra
co wniczy ch , 

2) zasady organizac ji urzędów terenowych organów ad 
ministracji państwowej. 

2. Powoływanie i odwoływanie kierowników i innyc h 
pracowników wydziałów (j e dnostek równorzędny ch) ure
gulowane dotychczas prze pisami szczególnymi nas tępu je 

zgodnie z pr zep isa mi w yda n ymi n a pods taw ie us t. 1 pkt l, 
nie d o ty czy to osób powoływanych na zasadach art. 8 
ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Kar ta praw i obo
wiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114 
l z 1973 r. Nr 12, poz. 89). 

Art. 97. Rad a Ministrów określi w drodze rozporzą

dzenia: 

. , 

l) szczegółowe zadania i uprawnienia gminnych rad na
rodowych i -naczelników gmin w zakreSIe koordynacji 
oraz zasady i tryb ich wykonywania, 

2) szczegółowy zakres dz ia łania naczelnika gminy, zasa
dy organizacj i i zadania urzędu gminy oraz prawa 

i obowiązki nac ze !nii:a gminy p raco wników tego , t 
u rzę d u, 

3) sL.czeg ółowe zad a nia oraz prawa i obowiązki gminne - .. 
go dyrektora szk ć ł, 

4) zas ady i tr yb wy bor u, zakres działania oraz obowiąz

ki i pra wa so łt ysa i podsołtysa. 

Art. 93. 1. Wszystkie przysługuj ące mieszkańcom 

wsi p ra wa wła sności, użytkowa n i a lub in ne prawa rzeczo
we i majątkowe po z ostają nienaruszone. 

2. Do tych czasowe mienie gromadzkie staje się Hue
n iem gminnym. 

3. Rad a Mmistrów w drodze r ozporządze n i a un orarll je 
sprawy zarządu m ie n iem gminnym ora z tryb jego zb y wJ-
nia. 

Art. 99. Rada Min istrów określi w drodze rOlpOfzą

.dzenia ZFisady i tryb przekazy \ya ni a r adom narodow y m 
oraz pomi ęd z y poszc;zedó iny,ni radami na rodowymI P ,ul
s twowych pr zedsiębiorstw, . za;, ładów i instytuc ji, jak r j w
n ie ż poszczegó lnych o biektów majątkowych. 

Art. 100. 1. W przypadku rozwiązania rady narodo
wej (a r t. 74 pk t 6) zarządza się przedterminowe wybory ; 
wybory te p rze prowadza się · w terminie okreś l onym prL. z 
Radę Państwa i przy odpowiednim zas tosowa niu prze pi
s ów o wyborach uzupełniających. 

2. Kadencja rad narodowych wybranych zgodnie z po
stanowieniem ust. 1 upływa j ednocześnie z wygaśnic;ciem 

kadencji pozos tałych rad narodowych. 

Art. 101. 1. I lekroć: w ustawie jest mowa o: 

1) ministrze - należy przez to rozumieć: również k ien.. w
nika urzędu centralnego, 

2) gminie - należy przez to r ozumieć również miasto 
i gminę, w których dzia ła wspólna rada narodow a, 

3) gminnej r adzie narod owej - należy przez to r ozumieć 
również radę narodową wspólną dla miasta i gm iny, 

4) terenowym organie administracji państwowej - na :e
ży przez to rozumieć: również terenowy organ admi
nistrac ji państwowej wspólny dla dwu jednostek po
działu tery torialnego, 

5) kierown ik u wydziału - należy prze z to roz umieć 

również dyrektora wydziału lub kiero'wn ika, d la któ
rego ustalono inn y tytuł służbowy. 

2. Ilekro ć: w ustawie j e st mowa o kontroli działaln oś 

ci orgc:;nizac ji społecznych, nie dotyczy to związków zawo
dowych. 

Art. 102. Tracą moc: 

1) ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organac h 
jednolitej władzy pańs twowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130 
z późniejszymi zmianami), 

2) ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału 
administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad 
narodowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz. 191 i z 1957 r. . 
Nr 17, poz. 87), 

3) ustawa z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach 
narodowych osiedli (Dz. U. Nr 43, poz. 192). 

Tłoczono z polec'enta Prezesa Rady Ministrów 

radach 
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