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Ucl-lWAtA RADY P AŃST.WA 
:: .. 

z dnia 11 g.r.uelnia ! 9.54 r; 

w sprawie powoływania i działalności komisji g,romadzkich rad narodowych. 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 września 
1954 r. o reformie podziału administracyjnego 'wsi i pO
wolaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, 
poz. 191) Rada Parlstwa ustal.a następujące wytyczne c;Ua 
powQływania i , działalności kom:.sj i gromadzkich raJf na-
rodowych;' , 

I. Postanowienie 'wst~pne. 

W celu pogłębienia więzi między . gromadzką radą 
narQ~wą- Ił lUeln(l)ścią pnicująG:i} gwmady i 'jej orguiQ,i
zacjami społecznymi gromadzkie rady ' narod,Jwe powo
łują stałe komisje dla poszczególnych dziedzin. swojej 
działalności. " 

KoIllisjesą pomocniczymi. doradczymi i kOfltrolny.mi 
or-ga:nami g ,romadzkiej. rac;l y n.xmdowei. 

, W swojej działalności komISje podlegaj'ą; wyłą~znie 

gromadzkiej radzie narodowej. 

II. Pewolanie' i skład li,omislł.. ' ,. 

§ 1. 1. Gromamzkie rady narodowe powołłJją' na
stliPujące komisje stam: 

a) rolną, 

b) budżetowo-finansową, 

c) oświaty, kultury i zdrowia, 
d) dróg i ur;ądzeń gromadzkich. 

2. Gromadzkie rady narodowe w miarę poth eby 
mogą powoływa<: również inne komisje' stał'e dla / okre
ślónych dziedzin swojej działalności. 

§ 2. Glprnadzkie rady na~odowe ~ miarę potizeby 
mogą powoływać r.ównież komisje niestałe dla określo
nych przez siebie zadano 

§ 3. Komisje stałe i niestałe są wybierane przez 
gromadzkie r.ady narodowe zarówno spośród r.adnych, jak 

,i osób nie będących radnymi. 

§4; 1. ~tałekomisje są powoływane na okres, na 
który została 'i'lybnma rada. " 

,2. Komisjeniestałe są. powoływane na okres po
trzebnydo wykonania ich zadań. 

§: 5. Gromadzka' rada narodowa określa liczbowy 
. , skłąd poszcz.ególnych komisji w zasadzie w granicach 

od 3 d09 członków wlależności od miejscowych potrzeb. 

§ 6. Przewodniczącego komisji powQluie gromadzka 
rada narodowa spośród radnych. Zastępcę przewodniCzą

" cego oraz sekretarza Vlybiera komisja ze swego grona. 

§ 7. Gromadzka rada, na.rodowa, mo,że oclwola€ posz
czególr~:ych. członków kom>isji i powolat na ich ' miejsce 
i'nnych. 

III. ' Zadania kOmisj.i. 

~ 8. Do zakresu działania stałych komisji gf(}Iilad~ 
kich rad narodowycl,1 należy; 

a) współdziałanie w przygotowaniu i wykqnywaniti; 
uchwał gromadzkiej rady narqdowej i jej prezy..; 
dium, 

b) wykonywanie z ramienia gromadzkiej :tady naro~, 
dowej kon~oli społecznej nad pracą dzialającycn 
na teLenie -gromady miejscowych , urzędów oraz 
zakładów, przedsiębiorstw handlowych, usługoo; 
wych itp., 

c) opiniowan-ie wniosków zg.łaszany'lili do planu: go
spodarczego oraz opinio>\ranic projektów budżetu 
gromady" , 

d) kontrola wykonywania budż'etu gxOIąady,. 

ej fcnpatrywanie spraw zleconych k0mi.<;ji przez g~o
, mildzką radę; na;rodową lu·łJ pTzedlożonych przez ' 
prezydium, grom,adzkiej rady, . narodowej , 

f) ini:cjowanie i opiniowanie projćktów uchwał oraz 
przedsięwzięć gromad'lk;ej ,rady r::arodowej lul> 
jej prezydium, ' 

g) przyjmowanie.. opiniowanie: i przekazp'Ianie ra
dZie lub prezydium projektów i wnio,sków po
chodzących od organizacji społecznych lub posz
czególnych obywateli, 

h) wykonywanie kontroli społecznej nad załatwia-, 
niem skarg i zażaleń obywateli.; \ 

IV. Tryb pracy komisji. 

§ 9. Komisje ' działają na podstawie planów pracy 
ustalGlnych, przez iJłebie, a :;:atwierdzonych prze;z gro
madzką radę narodową. 

§ LO. Komisje mogą powoływać podkomisje lub ze
.społY oraz zasięgać opinii innych komisji i rzeczoznaw
ców. 

§ 11. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzęby, 
n'ie, rządziej jednak niż raz na, miesiąc. 

§ 12. Przewodniczący komiśji lub jego zastępca 
organizuje pracę komisji i przewodniczy na jejposie
dz'emach. 

§ 13. KomLsja rpoże zapraszać na swe posiedzenia 
p'rzedstawicieli miejscowych organizacji społecznych 1 
instytucji. 

§. 14,. Prezydium gro.madzkieI rady n'arodowej oraz 
miejscowe zakłady i. instytucje, działające na tereuJe 
gromady. są obowiązane dostarczać komisj,i wsz.elkich 
wyjaśnień potrzebnych do wykonywania . zadań konloisji. 

§ 15. 1. Prezydium gromadzkiej ra~:ynaIod0<weJ 

w6p.ółdziałill z, komisjami i, udziela im .po.mocy w wyko
nywaniu rch zadań. Prezydium obo,wiązane jest w ciągu 

14 dnt rozpatrzyć przedłożone mu wnioski komisji i: po
wiadomićo swym stanowisku przewodniczącego komisji. , 
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2. W przypadku gdy komisja uzna wyja~niEmia pre
zydium za niewy;;tarczajqce lub niewlasciwe, moze ona 
zazqdae rozpatrzenia sprawy na najblizszej sesji rady. 

§ 16. 1. Komisja nie maprawa wydawania zarzq
dzen. Komisj.a iwraca si~ do gromadzkiej rady narodo
wej lub jej prezydium z wnioskiem 0 wydanie lub spo
wodowanie wydaniazarz4dzen: 

2~Gromad,zka ra'da narodowa nie moze przekazy-
wac komisjom,:prawa decydgwania w imieniu' r3.dy. . 

§ 17. 1. Komisje uprawnione Sq do przedstawlania 
wnioskow w sprawie porzqdku obrqd sesji gromadzkjej 
rady narodowej. ' 

2. W sprawach wniesionych lub , rozpatrzony-ch ' - . 
przez komisje przedstawiciele jej mogi\ ' wyst~powae na 
sesji rady w charakterze referent6w lub koreferent6w. 

.§ 18. Komisje obowiqzane Sq do skladania gromadz
kiej radzie narodowej sptawozdan zesWych pra;: 'w' ,ter- ' 
minach ustalonych przez rad~. . 

Przewodniczqcy . Rady .Pans~wa: A. ,Zawadzki 
Sekretarz Rady Panstwa: M. Rybicki 
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UCHWAI.A RADY PAI'lSTW A 
/ 

z dnia 11 grudnia 1954 r. 
.", 

w , sprawie zwrotu koszt6w przejazd6w I nocleg6w oraz diet dia radnych I czlonk6w komisj-i- rad narodowycli. 

1. \Pr,aca radnych oraz czlonk6w komisji rad naro
dowych jest bezplatna. 
, 2. Radnym i czlonkom komisji . ra<i narodowych , 
przysluguje zwrot rzeczywiScie ponies!onych koszt6w 
podr6zy i nocleg6w w zwiqzku z ich p{zyjazdem na sesje 
rady, posiedzenia komisji lub w zwiqzk1) z ich udz,ialem 
w przeprowadzan.ej kontroli spoleczIlej ,poza miejscem 

. stalego zamieszkania. 
3. Radni wojew6dzkich i ,powiatowych rad narodo

wych oraz czlonlwwie komisji tych rad, wyk'Jl\u
jqcy swe funkcje . poza , miejscem stalego zamiesz-

, kania, majq prawo do zwrotp.utraconego zarob,ku i 
zwi~kszonychkoszt6w pobytu poza miejscem stalego 
zamieszkania w postaci diet wedlug zasad ustalonych dla 
pracoWnik6w panstwowych. . ' 

4. Czlonkowie miejskich, dzielnicowych, groniadz- : 
kich rad narodowych ' i rad narodowych osie,ili · oraz 
czlonkowie komisji tych rad narodowych nie otrzymllj~ ' 

zwrotu utraconego zarobku i zwiElkszonych . koszt6w po
bytu w p05taci diet. 

5. Uchwala wchodzi w iycie z dniem ogloszenia. 
~6wnoczesnie traci moc uchwala - nr 244 Rady Panstwa 

' :1; dnia 25 pazdziernika 1948 r. w sprawie zasad wynagro- : 
dzen za fhacEl w radach narodowych. 

Przewodniczqcy Rady Panstwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Panstwa: M. Rybicki, 
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UOf\.vAI.A RADY PAI'lSTWA I ItADY MINISTROW 

z dnia 11 grudnia 1954 r . 

. 0 przedstawicielacb ~romadzkiej rady narodowej oraz 0 zebraniach wiejskich. 

Rada Panstwa ' i Rada Minislr6w uchwalajq, co na
It~puje: 

. § 1. DIa wc;:hodzqcych w skla<i gtomady poszczeg61~ 
nych ",:si, liczqcych co najmniej 15gospodarstw -- gro
madzka J;ada narodowa powoluje przedstawicieli gro
madzkiej rady narodowej, zwanych pelnorriocnikami. Dla 
wsi 0 Tozproszonej zabudowie lub wsi, kt6rych liczba 
mieszkanc6w przekracza 360, moze gromadzka rada na
rodowa powolae 2 lub wi~cej , pelnomocnik6w z przy
dzieleniem kazdemu okreslonego terenu dzialania. 

§ 2. . Gromadzka rada llarodowa powoluje pelnomoc
nik6w w zasadzie sposr6d zamieszkalych w danej wsi , 

. radnych gromadzkiej rady narodow~j . . 

§ 3. Pelnomocnik pracuje w myslwskazan, prezy- ' 
dium gromadzkiej rady narodowej i ulrzymuje stalq lqcz
noSemif}dzy mieszkancami wsi a preiydium gromadzkiej 
rady narodowej. y ' - , - _. , . 

§ 4. , 1. Pelnomomik wsp61dziala przy wykonywa- ' 
niu swych czynnosCi z radnymi, czlonkami komi;;ji gro
madzkiej rady 'narodowej oraz innymi .aktywistami, za-
mieszkalymi wdanej wsi. . 

2. Pelnomocnik-

1) zwoluje .zebranie ,mieszkanc6w wsi na ·zle'cenie gro
madzkiej rady narodowej lub jej prezydium hqdz tei 
na zqdanie wi~kszosci mieszkancow wsi, podajqc dq 
publicznej wiadomosci w spos6b przyj~ty w daneJ 
wsi termin i miejsce zebrania wiejskiego oraz spra~ 
wy, kt6re na tym zebranlu majq bye ~ma,"rjane, 

2) wsp61dziala w wykonaniu zadan 'stojqcych przed gro
madzkq radq narodowq i jej prezydium przy organi
zowaniu obowiqzkowych dostaw oraz czynow spo'
lecznych i . wsp61zawodnictwa, 

3) przekazuje do gromadzkiej rady narodowej skiugi, 
"- zaialenia i wnioski ludnosci., 
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