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7) udzielanie pomocy ochotniczy....! strażom pożarnym, 
8) zakłady' i urządzeniagospodaIcze, kulturalno~rozryw';' 

kowe i sportowe, .. i 

wiatowej rady narodowej i innymi instytucjami VI. 
ust alaniu i dostarczaniu materiałów dotyczących wy. 
miaru. podatków i innych . należności finańsowycb 

-,.::-

9) poniieszczenia i obsługę o gosp0dą rczą szkół,. pods-ta;.. 
wowych, zespołów nauczania, przedszkoli ,i dzieci!) .... 

wOQec Pa ń,stw a, . . . .. 0,;" ri. ' .'.J"" . c," 

6) ;przyjmuj~wpłatyDii -rachunek wydżiału ·finanso-; , 
ców wiejskich, ,-

10) czynsz za - mieszkania nauczycieli łtierownikóow 
świetlic, 

11) świetlice gromadzkie, 
12) ·biblioteki grQrąadzkie i punkty biblioteczne, 
,13) ~pomieszczenia i obsługę gospodarczą żłobków 'sezO,o/ 

- nowych., . ' . 

14) doraż.ne zapomogi dla osób potrzebujących pomocy" 
społecznej, . 

15) wykonanie innych 'Żadań przekazanych gromadzkim 
radom narodowYIIl,_ odrę))t'lymi przepis~i. ' 
3 . . Ną dochody buc;lzetu gromady składają się: . 

. 1-) .wpływy z majątku, zakładów i urządzeń gospod'iI'
. :: czych, 
~) opłaty targowe oraz opła~y za czynności nie podle

gająte opłaćie skarbowej i za świadczone usłulJi. 
0;,3) udziały 'I' dochodach budżetu centralnego, 

'1) inne WpłyWy określone odrębnymi przepisami, 
'. S) dotacja wyrównawcza. 

wego prezydium powiatowej . rady narodowej OIas 

na rzecz innych instytucji, 
7) przestrzega uiszczania opłat skarbowych od wn~ 

szonych podań i wydawanych świadectw (poświad-; 
czeń), . 

8) . organizuj~ pracę i, obsługuje obywatelską komisj41 
poda,tkową, dzlałającą przy gromadzkiej radzie n,il
rodbwej, , ·.' . 

. , 9) orgcrnizuje, prowadzi i odpowiada za terminowy 'po
bór podatku gruntowego i innych należności finan
sowych od mieszkańców gromady, 

10) współdziała ' z wydziałem finari.sowym prezydium 
'powiatowej rady narodowej w opracowywaniu planu 
egzekucji' zaległych świadczeń pieniężnych mieszkań

-ców gfomady i uczestniCzy w czynnościach egzeku
cyjnycli przez swego przedstawicieM, 

- '_11) organizuje pracę uświadamiająco-propagandową otaz . 
inicjuje i organizuje współzawoonictwo w realizaćjl 
zobowiązań finansowych " mieszkańców gromady w 

~. :., 
'0' , 

'0 ° -, 
- t ):~ 

4. Sposób opracowywania, uchwalania,zat.wierdza
Dla i wykónywaniabudżetu gromady określają ' odrębne 
,Przepisy, 

porozumieniu i przy współudziale wydziału finanso- # 

.§ 2 . . Prezydium gromadzkiej rady naredowej: 
l) opracowuje projekt budżetu gromady, 
2) przygotowuje projekty uchwał rady narodowej W' 

sprawach budżetowych i finansowych, . 
3) wykonuje budżet gromady, prowadzi jego rachy.n

l kErwośćoraz uchwala sprawozdanie z wykonania 
budietu, . 

4) przyjmuje v.-płaty dochodów M' rzecz bud?.etu g.ro-
madYi . 

5) współdziała z wydziałem finansowym prezydium po- -

wego prezydium powiatowej nidy narodowej, '. . 
12) . dokonuje wstępńej likwidacji szkód w obowiązko-; 

wym. ubeżpieczeniu zwieriąt. 
- ;.§ 3. ' Przy gromadzkich radach narodowych dzi'lla

ją obywatelskie komisje podatkQwe przewidziane w
art. 15 dekretu z dńia 30 czerwca 1951 r. ó' podat1{1~ gru~· 
towym (Dz, U. Nr 38, poz. 283 z póżniejszyini zmiąnami)~ 

§ '4, _ Wykonanie uchwały potu'Czasię' p'rezesowi ~-
dy Ministr(>w i Ministrowi Finansów. . 

§ 5. Uchwaia wchodzi w ż'ycie z. dniem' ogłoS7enia.-_ 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
lG74 

UCHWAtA Nr 855 RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 grudnia 1954 r; 

'W sprawie praw obowiązków, wynikających z dotychczasowego stosunku pracy pracowników prezYcliów 
. gminnych rad narodO\vych. 

'Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ' ustawy z dnia pracy w prezydiach gromadzkich rad . narodowych na 
25 wrz'eśnia 1954 r. o reformie podziału administracyjnego stanowiska pracowników zachowują dotychczas P9bie
wsi i powołaniu gromadzkich rad natódowych (Dz. U. rane uposażenie, z tym że nie mOŻe ono przekraczać 
Nr 43, poz. 191) Rada Ministrów uchwala: najwyższej stawki uposażenia przewidzianej dla pracow-

§ 1. ' 1.. Pracownicy pre~ydiów gminnych' rad na- nikó}Y' prezydiów gromadzkich rad narodowych. _ 
. rodowych przechodzą do pracy w prezydiach rad . naro- § 5. Pracownicy prezydiów gminnych rad narodo-
dowych innych stopni. wych . przeniesieni do pracy w pTŻedsiębiorstwach, za-

2, W przypadku . niemożności zatrudnienia pracow- kładach .lub instytucjach w przypadku otrzymania w no
ników w prezydia.ch rad ·narodowy,ch innych stopni' pre- wym mi.ejscu pracy niższego uposaże-nia od ostatnio po
zydia powiatowych rad narodowych skierują ich w miarę bieranego otrzymują z właściwych prezydiów powiato
możliwości do pracy w przedsiębiorstwach, zakładach lub- '. wycp rad parodowych odpowiednie wyrównanie przez 
instytucjach, w porozumieniu z kierownikami tych przed- ok,res odpowiadający okresowi ustawowego wypowie-

, 6iębiorstw, zakładów lub instytucji. , dzenia.· 
§ 2. Rozwiązanie stosl!nku .służbowego bądź umowy § 6. Pracownikom prezydiów gminnych rad n'lro-

o pracę z pracownikami wymienionymi w § l ust. 2 n'a- dowych, którzy przejdą- do pracy w innych prezydiilch 
stępuje na ogólnych zasadach. . lub instytucjach, czas przepBcowany w prezydiach rad 

§ 3. Wszelkie zobowiązania wynikłe ' ~e stosunku . narodowych zalicza się do ciągłości pracy. 
pracy byłych pracowników prezydiów gminnych rad na- § 7. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi 
rodowych przejmuje i reguluje właściwe prezydium po- Rady Ministrów i Ministrowi Finan.~ów. 
wiatowej rady narodowej. . § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. . 

§4. Stale urzędujący człon~owie , i pracownicy 
preżydiów gminnych rad ' narodowych pr2;enięsh~ni do Prezes Rady Ministrów: J. ' Cyrankiewicz 
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