
DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ
ui STA LIN O Gil ODZIE

STALINOGRÓD, 28 MARCA 1956 r. Nr 2 Poz. 5—8

Poz.
CZĘŚĆ I — PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE

5 — Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Stalinogrodzie w sprawie ogłoszenia uchwał Woje
wódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 31 
sierpnia 1956 r., dotyczących zmian w podziale admini
stracyjnym na gromady.
Uchwały1 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Stalinogrodzie :

6 — Nr 8/108 w sprawie analizy działalności Komitetów Blo
kowych za rok 1955 oraz stopnia i sposobu realizacji 
uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

5
ZARZĄDZENIE

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie
z dnia 5 marca 1956 r.

w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Stalinogrodzie z dnia 31 sierpnia 1955 r. dotyczących zmian 

w podziale administracyjnym na gromady.
Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1954 

roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu 
gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191) Prezy
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie podaje 
do wiadomości następujące uchwały Wojewódzkiej Rady Na
rodowej w Stalinogrodzie z dnia 31 sierpnia 1955 r. w spra
wie zmian w podziale administracyjnym na gromady, zatwier
dzone przez Komitet Rady Państwa i Rady Ministrów do 
Spraw Podziału Administracyjnego Kraju uchwałą z dnia 28 
lutego 1956 r. a mianowicie :

UCHWAŁA Nr 11/55 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie 

z dnia 31 sierpnia 1955 r.
w sprawie utworzenia oraz zmiany granic niektórych gromad 

w województwie stalmogrodzkim 
Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1954 

roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu 
gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191) Woje
wódzka Rada Narodowa W Stalinogrodzie uchwala, co nastę
puje :

§ 1.
1. Tworzy się w województwie stalinogrodzkim następujące 

gromady :
1) Mokra w powiecie kłobuckim z siedzibą gromadzkiej rady 

narodowej w Mokrej,
2) Bojszowy Nowe w powiecie pszczyńskim z siedzibą gro

madzkiej rady narodowej w Bojszowach Nowych,
3) Frydek w powiecie pszczyńskim z siedzibą gromadzkiej ra

dy narodowej we Frydku.
2. W skład nowoutworzonej gromady Mokra w powiecie 

kłobuckim wchodzą obszary wsi Mokra, kolonii Mokra, osady 
leśnej Mokra, osady leśnej Rębielice, osady leśnej Sudoł oraz

Poz.
Nr 49/802 z dnia 12. 10. 1954 r. w sprawie podniesienia 
stylu pracy Komitetów Blokowych.

7 — Nr 9/133 w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady
Kultury przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo
wej.

CZĘŚĆ II — PUBLIKACJE

8 — Ogłoszenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Stalinogrodzie o terminach sporządzenia protokółów 
zdawczo-odbiorczych przedsiębiorstw przejętych na wła
sność Państwa.

oddziały leśne nr nr: 36—62, 65, 66, 69, 72 i 77 z Nadleśnic
twa Grodzisko, które wyłącza się z gromady Wilkowiecko.

3. W skład nowoutworzonej gromady Bojszowy Nowe w 
powiecie pszczyńskim wchodzą obszary wsi Bojszowy Nowe i 
Świerczyniec, które wyłącza się z gromady Bojszowy.

4. W skład nowoutworzonej gromady Frydek w powiecie 
pszczyńskim wchodzą obszary wsi Frydek i Gilowice, które 
wyłącza się z gromady Miedźna.

§ 2.
Z gromady Psary w powiecie będzińskim wyłącza się kolo

nię Gródków-Pustkowie i włącza się ją do gromady Łagisza 
w tymże powiecie.

§ 3.
Z gromady Choroń w powiecie myszkowskim wyłącza się 

kolonię „Choroń Rozparcelowany" i włącza się ją do osiedla 
Poraj w tymże powiecie.

§ 4.
Z gromady Mizerów w powiecie pszczyńskim wyłącza się 

kolonię Branica, w skład której wchodzą:
a) z karty 1 obrębu Kryry parcele nr nr kat.: 878/275, 

877/275 i 879/275 część,
b) z karty 2 obrębu Kryry parcele nr1 nr kat.: 253/100,

265/130, 278/130, 279/130, 128, 129, 134/121, 131/122, 123— 
126, 110—120, 121a, 132/122, 133/121, 259/100, 260/100, 
101, 249/107, 251/107, 255/108, 256/106, 258/108, 261/107, 
262/107, 263/106, 264/106, 271/100, 270/100, 103—105,
298/100 część,

c) z karty 8 obrębu Kryry parcele nr nr kat.: 50/4, 51/5— 
54/5, 55/3, 6, 7, 27/9, 28/9, 80/9, 57/11, 58/15, 59/15, 66/15, 
67/15, 68/11, 69/14, 70/11, 71/14, 72/14, 13, 74/15, 86/11, 
99/12, 83/10, 89/11, 90/9, 91/10—93/10, 94/9, 95/9, 96/11, 
97/11, 98/12, 43/9, 44/11, 45/10, 36/9, 37/11, 34/11, 35/9, 
32/9, 33/11, 29/10, 30/11, 31/9, 38/10, 17/9, 23/11, 21/11, 
49/11, 39/9,

d) z karty 4 obrębu Kryry parcele nr nr. kat.: 44/16, 45/12, 
46/13, 48/14, 49/12, 50/12, 51/14, 52/14, 53/12, 54/13, 37/8, 
38/9, 39/9, 56/9, 41/7, 27/2, 3—6, 18, 28/17, 29/21, 30/20, 
36/10, 31/20, 32/21, 58/22, 59/17, 60/17, 61/22, 19, 34/24, 
57/11, 47/14, 23 —

i włącza się ją do gromady Suszec w tymże powiecie.
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§ 5.
Z gromady Potępa w powiecie tarnogórskim wyłącza się 

miejscowość Ziętek, w skład której wchodzą z karty 7 obrębu 
Potępa parcele nr nr kat.: 2—21, 27, 51—55, 62/1, 63/50, 
64/1, 65/49 i 66/50 i włącza się ją do osiedla Krupski Młyn 
w tymże powiecie.

§ 6.
Z gromady Przeczyce w powiecie zawierciańskim wyłącza 

się wieś Chmielowskie i włącza się ją do gromady Siewierz 
w tymże powiecie.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 

29 lutego 1956 r.

UCHWAŁA Nr 12/55 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie 

z dnia 31 sierpnia 1955 r.
w sprawie zmiany granic gromad Pierściec w powiecie cie

szyńskim i Iłownica w powiecie bielskim.
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1954 

roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu 
gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191) Woje
wódzka Rada Narodowa w Stalinogrodzie uchwala, co nastę
puje :

§ 1.
Z gromady Pierściec w powiecie cieszyńskim wyłącza się 

parcele nr nr kat.: 128—130, 1379—1381, 1385—1387, 1389, 
1390, 1392—1397, 1451/1—1451/3, 1452/1, 1452/2, 1453/1, 
1453/2, 1471/2, 1472, 1531, 1532/1—1532/3 i włącza się je do 
gromady Iłownica w powiecie bielskim.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 
dnia 29 lutego I960 r.

UCHWAŁA Nr 13/55 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie 

z dnia 31 sierpnia 1955 r.
w sprawie zmiany granic gromady Lubojna w powiecie czę

stochowskim i miasta Częstochowy.
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1954 

roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powoła
niu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191) 
Wojewódzka Rada Narodowa w Stalinogrodzie uchwala, co 
następuje :

§ I-
Z gromady Lubojna w powiecie częstochowskim wyłącza się 

kolonię Pustka i włącza się ją do miasta Częstochowy.
$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 
dnia 29 lutego 1956 r.

UCHWAŁA Nr 14/55 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie 

z dnia 31 sierpnia 1955 r.
w sprawie zmiany granic gromady Zawada i miasta Żarki 

w powiecie myszkowskim.
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1954 

roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu 
gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191) Woje
wódzka Rada Narodowa w Stalinogrodzie uchwala, co nastę
puje :

§ I-
Z gromady Zawada w powiecie myszkowskim wyłącza się 

wieś Przewodziszowice i włącza się ją do miasta Żarki w 
tymże powiecie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 

dnia 29 lutego 1956 r.

UCHWAŁA Nr 15/55 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie

w sprawie zmiany granic województwa stalinogrodzkiego.
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1954 

roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu 
gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191)) Woje
wódzka Rada Narodowa w Stalinogrodzie uchwala, co nastę
puje :

§ 1.
Z gromady Trachy w powiecie gliwickim, województwie sta- 

linogrodzkim wyłącza się przysiółek Biały Dwór i włącza się 
go do gromady Rudy w powiecie raciborskim, województwie 
opolskim.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 

dnia 29 lutego 1956 r.

UCHWAŁA Nr 16/55 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie 

z dnia 31 sierpnia 1955 r.
w sprawie zmiany granic osiedla Kostuchna i gromady 

Podlesie w powiecie tyskim.
Na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 wrześ

nia 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i po
wołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 
191) Wojewódzka Rada Narodowa w Stalinogrodzie uchwala, 
co następuje :

§ 1-
W powiecie tyskim wyłącza się :

1) z osiedla Kostuchna z karty 1 obrębu Piotrowice parcele
nr nr kat.: 2025/17, 2026/17, 2160/17, 2161/17, 2012/17, 
1045/17, 2011/15, 2007/15, 2003/15, 2002/13, 2001/12,
2000/11, 1997/9, 3400/17, 3399/12, 3079/9, 4329/9—4331/9, 
3438/4, 3619/4, 3620/4, 1991/3, 2694/2, 2693/1, 3317/2, 
3318/1—3320/1 i włącza się je do gromady Podlesie,

2) z gromady Podlesie obszar o powierzchni 81,4999 ha i włą
cza się go do osiedla Kostuchna.

Nowa granica osiedla Kostuchna i gromady Podlesie 
biegnie od punktu zetknięcia się południowo-zachodniego 
narożnika parceli nr kat. 2857/195 (droga) karta 1 sekcja 
2 obrębu Podlesie z torem kolejowym Tychy — Mureki w 
kierunku północnym zachodnimi granicami parcel nr nr 
kat: 2776/193, 2775/193, 2018/194 do południowo-zachodnie
go narożnika parceli nr kat. 2060/181, następnie skręca 
w kierunku zachodnim i biegnie południowymi granicami 
parcel nr nr kat.: 2715/184 i 1844/184 do ulicy Stalino- 
grodzkiej (parcela nr kat. 1664/163), którą przecina w linii 
prostej do południowo-wschodniego narożnika parceli nr 
kat. 1095/158, skąd południową granicą tej parceli oraz 
parcel nr nr kat.: 1091/158, 1207/159, 1093/160 dobiega
do południowo-zachodniego narożnika parceli nr kat. 
1093/160; od tego punktu granica skręca w kierunku pół
nocnym i biegnie zachodnimi granicami parcel nr nr kat.. 
1093/160, 1081/158, 1080/158 do punktu zetknięcia się z 
południowo-wschodnim narożnikiem parceli nr kat. 2356/155, 
skąd zmienia kierunek na zachód i dobiega południowymi 
granicami parcel nr nr kat.: 2356/155, 2219/11 /, 1603/102,
1610/91 do południowo-zachodniego narożnika parceli ni
kat. 1610/91; stad granica skręca w kierunku północnym 
i biegnie zachodnią granicą parceli nr kat. 1610/91 do po
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łudniowo-wschodniego narożnika parceli nr kat. 1600/89, 
a następnie zachodnią granicą tej parceli do jej zetknię
cia się z południowo-wschodnim narożnikiem parceli nr 
kat. 2710/85; od tego punktu granica biegnie w kierunku 
południowo-zachodnim południowymi granicami parcel 
nr nr kat.: 2710/85, 70, 2293/61 do południowo-wschodnie
go narożnika parceli nr kat. 2708/56, skąd skręca w kie
runku północnym i wschodnią granicą parceli nr kat. 
2708/56 biegnie do ulicy Anieli Krzywoń (parcela nr kat. 
229Ö/5), którą przecina w linii prostej do południowej 
granicy parceli nr kat. 2704/2, skąd południową, a dalej 
wschodnią jej granicą dobiega do ulicy Granicznej (par
cela nr kat. 2401/108 karta 1 obrębu Piotrowice), stano
wiącej dotychczasową granicę gromady Podlesie i osiedla 
Kostuchna.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 

dnia 29 lutego 1956 r.
* * *

Za Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej :
S. Stańczyk R. Nieszporek

Sekretarz Prezydium Przewodniczący Prezydium
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UCHWAŁA Nr 8/109

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie 
z dnia 21 2. 1956 r.

w sprawie analizy działalności Komitetów Biokoioych za rok 
1955 oraz stopnia i sposobił realizacji uchwały Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 59/802 z dnia 12. 10. 1955 
roku w sprawie podniesienia stylu pracy Komitetów Blokotoych.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogro
dzie, działając na zasadzie art. 16 ust. 2 pkt. 8 (ustawy z dnia 
20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy 
państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130), po przeanalizo
waniu sprawozdania z oceny pracy Komitetów Blokowych 
oraz stopnia i sposobu wykonania uchwały Prezydium WRN 
Nr Nr 49/802 z dnia 12. 10. 1954 r.

stwierdza, że:
uchwała Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 

49/802 z dnia 12. 10. 1954 r. w sprawie analizy działalności 
Komitetów Blokowych na terenie województwa stalinogrodz- 
kiego nie została wykonana jedynie przez Prezydia Powiato
wych Rad Narodowych w Będzinie i Kłobucku, pozostałe zaś 
Prezydia PRN i MRN wykonały uchwałę tylko częściowo.

I. Mimo szeregu niedociągnięć w pracy, większość Kornite- 
tów Blokowych wykazuje w okresie sprawozdawczym znacz- 
ne osiągnięcia, które przejawiały się między innymi na od
cinku :
a) powiązania pracy komitetów blokowych z mieszkańcami,
b) mobilizacji społeczeństwa do uroczystości państwowych,
c) powiązania pracy komitetów blokowych z organizacjami 

masowymi,
d) akcji sanitarno-porządkowej,
e) walki z chuligaństwem,
f) zbiórki złomu i surowców wtórnych,
g) organizowania imprez i sprzedaży znaczków na Odbudowę

Warszawy, ,
h) zazieleniania miast województwa stałinogrodzkiego,
i) pomocy dla prezydiów rad narodowych w wykonaniu za

dań gospodarczych jak np. remontów domów, zwiększenia 
zieleńców itp.

II. Oprócz osiągnięć w pracy komitetów blokowych wystę
powały również i niedociągnięcia spowodowane niepełnym 
wykonaniem uchwały Prezydium W.R.N., co w szczególności 
przejawiało się w:
1) niesystematycznym i zbyt powierzchownym analizowaniu 

działalności K.B. i referatów K.B. zarówno na posiedze
niach Prezydium jak i na sesjach Rady,

2) słabej, wykonania uchwał podjętych na sesjach i
na nóesięcz/hiach Prezydiów w przedmiocie podniesienia 
stylniędący K.B.

3) niedostatecznym udzieleniu instruktarzu i pomocy komite
tom blokowym przez instruktorów organizacyjnych i re
ferentów K.B. oraz braku dostatecznej opieki ze strony 
radnych i członków komisji rad jako opiekunów komitetów 
blokowych, oraz członków prezydiów, a zwłaszcza sekre
tarzy,

4) słabej współpracy większości K.B. z organizacjami maso
wymi, a w szczególności z Komitetami Frontu Narodowe
go, Ligą Kobiet,, Z.M.P. oraz z Komitetami Rodzicielskimi,

5) braku dostatecznego rozeznania przez niektóre Prezydia 
PRN i MRN co do rodzaju i wartości wykonanych prac 
przez KB. w ramach czynów społecznych, a zwłaszcza przy 
remontach kapitalnych budynków mieszkalnych,

6) braku dostatecznej pomocy ze strony Wydziału Organiza
cyjnego Prezydium. Wojew. Rady Narodowej.

III. W związku z tym Prezydium Wojewódzkiej Rady Na
rodowej

postanawia:
I. zobowiązać Prezydia PRN i MRN (miast stanowiących

powiaty) do :
1) analizowanie na swych posiedzeniach, przy obecności przed

stawicieli K.B. — pracy komitetów blokowych i referatów 
(grupy spraw) K.B. przynajmniej raz na pół roku i przed
kładania sprawozdań przynajmniej raz w roku na sesjach 
Rady oraz bieżącej kontroli wykonania podjętych uchwał 
w tym zakresie,

2) udzielenia komitetom blokowym wydatniejszej pomocy 
przez instruktorów organizacyjnych i referentów K.B. po
przez szkolenie, właściwe i terminowe załatwianie wnios
ków, organizowanie i branie udziału w zebraniach z mie
szkańcami i posiedzeniach K.B., mobilizowanie K.B. do 
akcji państwowych i społecznych, oraz spowodowanie oto
czenia ich troskliwszą opieką przez radnych i członków 
Komisji, którzy winni składać sprawozdania ze swej pracy 
na tym odcinku na sesjach rad narodowych,

3) systematycznego organizowania narad roboczych z człon
kami komitetów blokowych przynajmniej raz na kwartał 
przy udziale ich opiekunów — radnych, członków Prezy
dium i kierowników zainteresowanych wydziałów dla omó
wienia najaktualniejszych zadań, stojących przed K.B., 
ze wskazaniem form i sposobów ich realizacji,

4) spowodowania nawiązania ściślejszej współpracy K.B. z 
organizacjami masowymi, jak ZHP, LK, LPŻ, TPPR, Ko
mitetami Rodzicielskimi, a w szczególności z Obwodowymi 
Komitetami Frontu Narodowego oraz nawiązania kontak
tu z prowadzącymi meldunki w celu udzielenia im pomocy 
w zakresie przestrzegania przez mieszkańców dyscypliny 
meldunkowej,

5) częstszego i szerszego popularyzowania ważniejszych o- 
siągnięć K.B. poprzez prasę i radiowęzły miejscowe,

6) ustawicznego mobilizowania komitetów blokowych i ich 
aktywu do pełnego wykorzystywania oddolnej ^ inicjatywy 
twórczej ludności we współzawodnictwie i podejmowaniu 
zobowiązań w ramach czynów społecznych, przede wszyst
kim w zakresie :
a) organizowania brygad społecznych celem przeprowa

dzenia przez nie we własnym zakresie t. z w. „drob
nych remontów”,

b) organizowanie brygad kontrolnych, mających na celu 
typowanie budynków do remontów kapitalnych i sie
dzenia ich przebiegu, zabezpieczenia i racjonalnego .wy
korzystywania materiałów budowlanych oraz komisyj
nego udziału w przejmowaniu wykonanych remontów,

c) rozbudowy terenów zielonych poprzez zakładanie no
wych i pielęgnację istniejących zieleńców, skwerów itp.,

d) oszczędnego gospodarowania i zużywania energii elek
trycznej i wody oraz udziału w akcji odśnieżnej, zabez
pieczenia przeciwpożarowego it.p.

7) spowodowania, by rodzaj i wartość pracy wykonanej przez 
K.B. w ramach czynów społecznych dla dokładnego roze
znania — były skrupulatnie i bieżąco rejestrowane w ko
mórkach prowadzących sprawy K.B.,

8) zorganizowania przy K.B. — poza istniejącymi już sekcja
mi — sekcji przeciwalkoholowej, której zadaniem będzie, 
przy ścisłej współpracy z organizacjami masowymi i orga
nami M.O., mobilizowanie społeczeństwa do walki z alkoho
lizmem i chuligaństwem,

9) rozwinięcia szerokiej akcji w kierunku zorganizowania 
możliwie przy każdym K.B. Społecznego Punktu Skupu 
Złomu.
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II. Wydział Organizacyjny Prezydium Wojew. Bady Naro-
ivej poprzez instruktorów organizacyjnych i instruktora K.B.
— do
1) wzmożenia pomocy dla instruktorów PRN i MRN w za

kresie stosowania coraz lepszych form współpracy z K.B. 
oraz systematycznego przeprowadzania przez nich analizy 
sposobu wykonania uchwał zarówno Prezydium WRN jak 
i uchwał prezydiów niższego stopnia w sprawie działalnoś
ci K. B.,

2) pomocy w organizowaniu i obsłudze narad szkoleniowych 
z K.B. — w Prezydiach PRN i MRN zwłaszcza zaś w sła
biej pracujących na tym odcinku,

3) nawiązania i utrzymywania poprzez instruktorów organi
zacyjnych prezydiów terenowych rad narodowych stałej 
łączności radnych i członków komisji z komitetami bloko
wymi,

4) udziału w posiedzeniach Prezydiów i na sesjach Rady PRN 
i MRN poświęconych analizie działalności K.B., zwłaszcza 
tam, gdzie praca K.B. jest słaba, w celu udzielenia kon
kretnej pomocy w podniesieniu stylu pracy K.B.,

5) organizowania w Prezydium Wojew. Rady Narodowej 
kwartalnych narad szkoleniowych przy udziale sekretarzy, 
kierowników Wydziałów wzgl. Oddziałów Organizacyj
nych, referentów K.B. i instruktorów organizacyjnych 
Prezydiów PRN i MRN w celu udzielenia szczegółowego 
instruktarzu oraz wymiany i upowszechnienia lepszych 
form pracy w terenie na ódcinku aktywizacji K.B.

Za Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej :
S. Stańczyk R- Nieszporek

Sekretarz Prezydium Przewodniczący Prezydium
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UCHWAŁA Nr 9/133

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie 
z dnia 28 lutego 1956 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Kultury przy 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie 
działając na zasadzie postanowień art. 16 punkt 6 Ustawy 
z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej 
władzy państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130) §13 
Uchwały Rady Ministrów z dnia 17. 4. 1950 i instrukcji Nr 2 
w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania rad na
rodowych (Monitor Polski Nr A-57, poz. 564), wraz z póź
niejszymi zmianami

postanawia:
powołać Wojewódzką Radę Kultury przy Prezydium Woje
wódzkiej Rady Narodowej, a to w celu: _
a) zapewnienia dalszego i szerszego rozwoju życia kultural

nego w naszym województwie , _
b) zaktywizowania działalności zawodowych i amator kich 

placówek upowszechnienia,
c) nadania kierunku ideowo-artystycznego w zawodowym i 

amatorskim ruchu artystycznym.
Założenia podstawowej dzioWności Rody Kwłtwry ,

1. Wojewódzka Rada Kultury 'jest doradczym zespołem kul
turalnym przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. 

9 w skład Rady wchodzą działacze frontu kulturalnego, 
przedstawiciele zawodowych placówek Kultury i Sztuki, 
oraz Związków Twórczych. w

3. Wojewódzka Radę Kultury powołuje Przewodniczący Wo- 
jewódzkiej Rady Narodowej na okres dwóch lat.

4. Dla sprawniejszego kierowania pracą Rada powołuje ze 
swego składu Prezydium w składzie : 
przewodniczący, dwóch zastępców, sekretarz.
Równocześnie w skład Prezydium Rady wchodzą z urzędu:

Przedstawiciel Kom. Wojew. P.Z.P.R., Członek Prezydium 
W.R.N. — Decernent dla spraw kultury, Kierownik Wy
działu Kultury.

5. Posiedzenia Rady odbywają się conajmniej raz w miesiącu 
— zwoływane przez Wydział Kultury w porozumieniu z 
Przewodniczącym Rady i Komisji Kultury W.R.N.

6. Szczegółowe zadania Rady określi statut, który Prezydium 
Rady przedłoży do zatwierdzenia w terminie do 1 kwiet
nia 1956 r.

7. Wykonanie uchwały poleca się Wydziałowi Kultury.
Za Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej :

S. Stańczyk R. Nieszporek
Sekretarz Prezydium Przewodniczący Prezydium
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OGŁOSZENIE

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie
o terminie sporządzenia protokółów zdawczo-odbiorczych 

przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa.
Na podstawie § 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

30. 1. 1949 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmo
waniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. Nr 
16, poz. 62), oraz zarządzenia Ministra z dnia 13. 10. 1949 r. 
ogłasza się, że sporządzone zostaną protokóły zdawczo-odbior
cze następujących przedsiębiorstw przejętych na własność 
Państwa :
1) A. Kleiber — Zakład Stolarski w Bytomiu ul. Witczaka 20. 

Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony dnia 12 
kwietnia 1956 r. o godz. 9-tej w lokalu Bytomskich Za
kładów Przemysłu Terenowego w Bytomiu ul. 1 Maja 24.

2) Warsztaty Mechaniczne — Karol Beier — Bielsko ul. 
Partyzantów Nr 34.
Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony 17 kwiet
nia 1956 r. o godz. 10-tej w Bielskich Zakładach Okuć 
Zgrzeblnych w Bielsku ul. Partyzantów 22.

3) Warsztat Piłnikarski „Columbia” Maks Lowaek — So
snowiec ul. Wiejska 4.
Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony dnia 20 
kwietnia 1956 r. o godz. 9-tej w Sosnowieckich Zakładach 
Przemysłu Terenowego w Sosnowcu ul. Dęblińska 13. 

Wzywa się właścicieli powyższych przedsiębiorstw oraz 
właścicieli składników majątkowych znajdujących się w tych 
przedsiębiorstwach do stawienia się w czasie i miejscu wy
znaczonym do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.

Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia protokołu 
zdawczo-odbi or czego.

Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Przemysłu 
Mgr R. Lasocki 

Członek Prezydium W.R.N.
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