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§ 5. J)o stale urzędująeychczłonkówp-Tezy,diów 
g,Iómadz~ieb r·!.id D a,rodowych . lD~ją . zasŁ.osow,anie art. , 
13, 15, :19, 2L, 22 i 23 l,l1itawy- .. % dnia 4. hl1:egO 194:9 r. 
o l:!p~sażeniu pracownikÓ·w pańs.twowych (Dz. U. Nr 7, 
poz .. 39). 

§ 6.Wyk<>Ilanie- uchwały poru~ się- Preze50w!. 
Rady Ministrów i Ministrowi Finansów. 

§ 7. Uehwala webami vi -życie z dniem ogłosze.niar: 

Prezes' Rady Mińistrów: J Cyrankiewicz 
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tJCHWAł.A Nr' 849 RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 gfUdnia 1:954 r. 

W SpIaW~ trybo 'po;woływania. awansowanłił, pDeJJOszenia, zwabiiaBia f uposażeni.. prarownłków· . gromadz-kieJ 
. rady narodowej: 

Na poiłstawie art. 30 .ust. 2 i: art. 41 ust. 1 ustawy. w prezydiach g,romadżkich rad narodowych na stano
z dilia, 25 września 1954 r. o r-eformie podziałU admini- wisko pracowników zachowują dotych,czas pobierane· 
stracyjnego' w~i. i powołaniu gromadzkich rcrd. nar<}do- uposażeni'e, ż tym że nie może ono przekraczać najwyż
wych· (Dz. U. Nr 43, p'Oz . 191;) Rada Miniśtrów -uchwala: szej\ kwoty uposażenia przewidzianej. w§ 2. 

~ 1. . Powoływanie, zwalnianie L za:szeregowY'nanie 3. Wyższą ' kwotę wynagrodzenia w granicach prze-
pracowników gromadzkich rad narotlowych namępuje w , widzianych w § 2 dla daneg.o stanowiska przyznaje pre
.drodze uchwab), prezydium gromadzkiej rady . na rodowej. zydium gromadzkiej rady narodowej za zgodą prezydium 

§ 2,. Dla pracowników umysł-owych prez.ydiów g,ro~ powiatowej rady narodowej. 
madzkich r.ad nai'ooowych ustala się poniższe k W0ty wy
nagrodzen ia: ' 

Stanowisko 
i 

Referent 

Młodszy referent 

Uposażen ie miesieczne, w zł 

od 500 do 650' 

od 450 do 550 

§ 3. 1. Przy przyj ęc iu do pracy przyznaje s ię pJ'a
. cownikom gromadzkiej rady na rodowej wynagrodzenie 

w kwocie naj niższej przewidzianej dla danego .>tano
wlSka. . 

2. Stale urzędujący członkowie i pracownicy p re
zydiów gminnych' rad ilarodow F h przeniesieni. ,do pracy 

§ 4~ Do pJacowników gromadzkich' rad nar odowych 
mają zastosowanie art. 12, 13, 15, r6, 17, 18, . 19, 21, 
22 i 23 ustawy i dnia 4 lutego 1949 r. o u1K!sażeniu. pra-
cowników 'państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39).. . 

§ 5. Zasady wynagrad-zania osób zatrudnionych przy 
czynnościach . obsługowych prezydium gr.omach!dej ra<ly 
ńarodowej ustali Minis ter Finansów w porozumieniu % 

Ministrem-Szefem Urz'ęduRady Ministrów. 

§ 6. vVykonanie uchwaly~ porucza się Prezesowi Ra
dy Ministrów i Ministrowi Finansów. 

§ 7. Uchwała wchodii w życie z dniem ogloszen.ia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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UCHWAŁA Nr 850~ RA.DrY MINIsntów 

z dnia 11 grudnia 1954 . .r • . 

w sprawie przekazanIa powiatowym radom narodowym nIektórYCh komp~tencji gminnych rad narodowych. 

Na podstawie art. 18. ust. 1 ustawy z.dnia 25 wrześni'a 
1954 r. o reformie podziału adm in istracyjnegó wsi i po
wolaniu gTomad'zktchra'd narod0wych, . ~ (])Z: U. Nr 43, 
por. 191) Rada Minis frów ta zgodą Racly Państwa' uchwa-
la, co następuj e: . 

§ 1. Uprawnienia' gminnych rad narodowych do WY" , 
dawania p rze-widziany ch w a'rt 13 dek retu z dnia' 6 ' wrz~..ś
nia 1944 r . b przeprowadzeniu reformy roln-ej (Dz. U. 
z 19.45 r. Nr 3-, poz. 13)· zezwoteń a'a ~odział,sprzedąż; wy-

Qzierżawiani.e· i zastawianie g0spodarstw utwoT'wnych na 
podstawie tego dekretu przechodzą na prezydia powia
towych rad na-rodowych, które' podejmują decyzję po 
zasięgnięciu opinii prezydfum gromadzkiej rady naro
dowej. 

§ 2. Wykonanie uchwały pOTUcza sfę Minislrowt 
Rolnictwa. ' 

§, 3. Uchwała wchodzi w ży:ciez dniem ogloszenia.. 
. Prezes Rady Ministrów: J. CY1CIruHewi'cz 
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UCHWAłA Nr 85t . RADY MINISTRaW 

z dnia: 1 r grudnia 1954 r~ 

w sprawie zab'esu d.złalania orzęclów słaInt eyWiłnego przy prezlldlacb gromadzldch rad narodowyclł oraz rael / , "., . 
DtlrocJowyCh OI!Iłedłł. 

Nit: pOd'staw'ie art .. 4.t ust: t usfawy z lInia ZS wrześ'nia 
195-( r~ , oreformi'e'podziafu adm i'ni'stracyjnego WS1 i po
wołaniu gromadzkicl1. rad narodowy.ch (pz. U':" NI, 4;t' 

poZ". l'9t )' w ' zwtązku z art. 5 ust. Z prawa. El aktach .sranu 
cywil'nego, Rada Ministrów, uchwala,. co, następu.je:, 

{ ''': 




