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wej w Łomży z dnia 29 marca 1976 roku w spra
wie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego W o
jewódzkiej Rady Narodowej i Jego Zastępców.
9 — Uchwała Nr 1/2/76 Wojewódzkiej Rady Narodo
wej w Łomży z dnia 29 marca 1976 roku w spra
wie ustalenia rodzajów i składu liczbowego Ko
misji Wojewódzkiej Rady Narodowej.
10 — Uchwała Nr 1/3/76 Wojewódzkiej Rady Narodo
wej w Łomży z dnia 29 marca 1976 roku w spra
wie wyboru Przewodniczących Komisji WRN.
11 — Uchwała Nr 1/4/76 Wojewódzkiej Rady Narodo
wej w Łomży z dnia 29 marca 1976 roku w spra
wie stwierdzenia wyboru Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej.
12 — Uchwała Nr 1/5/76 Wojewódzkiej Rady Narodo
wej w Łomży z dnia 29 marca 1976 roku w spra

Poz. 7

Poz. 13 —

Poz. 14 —

Poz. 15 —

Poz. 16 —

wie powołania składów Komisji Wojewódzkiej
Rady Narodowej.
Uchwała Nr I/6/76 Wojewódzkiej Rady Narodo
wej w Łomży z dnia 29 marca 1976 roku w spra
wie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu województwa za 1975 rok.
Uchwała Nr I/7/76 Wojewódzkiej Rady Narodo
wej w Łomży z dnia 29 marca 1976 roku w spra
wie uchwalenia planu pracy Wojewódzkiej Rady
Narodowej do końca roku 1976.
Uchwała Nr I/8/76 Wojewódzkiej Rady Narodo
wej w Łomży z dnia 29 marca 1976 roku w spra
wie uchwalenia regulaminu Wojewódzkiej Rady
Narodowej.
Uchwała Nr I/9/76 Wojewódzkiej Rady Narodo
wej w Łomży z dnia 29 marca 1976 roku w spra
wie powołania Wojewódzkiej Komisji Odznaczeń
Państwowych.

7. Rogowska Elżbieta
8. Cimochowski Tadeusz

OBWIESZCZENIE
o wynikach wyborów do Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Łomży
Na podstawie art. 74 pkt. 1 i 4 Ordynacji wyborczej do
Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych
(Dz. U. z 1976 r. Nr 2, poz. 15) ogłasza się następujące w y
niki wyborów do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży,
które odbyły się dnia 21 marca 1976 r.
W wyborach do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łom
ży wzięło udział 210 970 wyborców.
Głosów ważnych oddano 210 929.
Liczba głosów nieważnych wynosi 41.
Na kandydatów Frontu Jedności Narodu oddano 210 327
głosów.
n a s tępujący kandydaci otrzymali w swoich okręgach w y
borczych bezwzględną większość oraz najwięcej ważnych
głosów i zgodnie z art. 67 ust. 1 Ordynacji wyborczej do
Sejmu PRL i rad narodowych wybrani zostali na radnych
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży:

Okręg wyborczy Nr 1:
1.
2.
3.
4.
5.

Piotrowski Józef
Wasążnik Franciszek
Wiśniewski Henryk
Laskowska Janina
Moczulski Jan

Okręg wyborczy Nr 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zawodziński Stefan
Makowska Janina
Gałęcki Jerzy
Narzewski Romuald
Chrząszcz Eryk
Piotrowicz Jadwiga

Okręg wyborczy Nr 3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ogrodnik Łucja
Jankowski Andrzej
Szuniewicz Józef
Bielawska — Magda Lucyna
Paszkowski Eugeniusz
Niebrzydowska Apolonia

Okręg wyborczy Nr 4:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Osęka Jerzy
Rogalska Zenobia
Mieszkowski Marian
Mikucki Eugeniusz
Zadrożna Helena
Radziszewski Stanisław
Brzozowski Tadeusz
Mieńkowski Jan

Okręg wyborczy Nr 5:
1.
2.
3.
4.

Cybulski Tadeusz
Cylwik Teresa
Klepadło Jan
Cybulski Władysław

Okręg wyborczy Nr 6:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Truszkowski Zdzisław
Nowiński Stanisław Ewaryst
Żbikowska Danuta
Gutowska Irena
Muzyk Irena
Kiełczewski Ryszard Stanisław
Sadek Jolanta

Okręg wyborczy Nr 7:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resko Ireneusz
Rybicka Helena
Łapiński Stanisław
Borawski Kazimierz
Ramotowski Józef
Dąbrowski Marian

Okręg wyborczy Nr 8:
1.
2.
3.
4.

Tereszczak Wanda Maria
Ksepka Kazimierz Jan
Pikura Edward
Barszcz Eugeniusz

Okręg wyborczy Nr 9:
1. Majewski Ireneusz
2. Daniszewski Konstanty
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3.
4.
5.
6.

Newelski Jerzy
Ciołek Agnieszka
Rakowski Zdzisław
Zajkowski Krzysztof Fabian

Okręg wyborczy Nr 10:
1.
2.
3.
4.

Brejtfus Piotr Paweł
Mioduszewski Eugeniusz
Bubrzycki Bolesław
Hasiec Eugeniusz

Okręg wyborczy Nr 11:
1.
2.
3.
4.
5.

Berdyn Mieczysław
Abramowski Marian
Sienkiewicz Halina
Mazuruk Włodzimierz
Kossakowski Eugeniusz

Okręg wyborczy Nr 12:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Góral Henryk
Baranowski Henryk
Ciborowska Bożena
Ptaszyński Wiesław
Śleszyński Remigiusz Jerzy
Gosiewski Bolesław Witold
Kisielewski Czesław

Okręg wyborczy Nr 13:
1.
2.
3.
4.
5.

Wiktorzak Zygmunt Eugeniusz
Raciborski Józef
Łukasiuk Stanisław
Wnorowski Julian
Grodzki Ryszard

Okręg wyborczy Nr 14:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sawicki Tadeusz
Sokołowski Stefan
Morysewicz Stefan
Zieliński Stanisław Konstanty
Niemira Lucyna
Gosk Grzegorz
Żakowicz Kazimierz
Grochowska Krystyna

Okręg wyborczy Nr 15:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. Milik Roman
5. Przeździecki Tadeusz

WOJEWÓDZKA KOMISJA WYBORCZA
w Łomży
Przewodniczący
¥/ojewódzkiej Komisji Wyborczej
(—) Franciszek Aliński
Sekretarz
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
(— ) Józef Włoczkowski

Poz. 8

UCHWAŁA Nr 1/1/76
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży
z dnia 29 marca 1976 roku

w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Woje
wódzkiej Rady Narodowej i Jego Zastępców.
Na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 stycznia 1958 roku o radach narodowych (Dziennik U
w
Nr 26 poz. 139 z roku 1975) i § 1 pkt. 1 Uchwały Rady
,istwa z dnia 31 maja 1975 roku w sprawie liczby Zastępców
Przewodniczącego Rady Narodowej — Wojewódzka Rada
Narodowa uchwala co następuje:
§ 1
Stwierdza się wybór radnego Stefana Zawodzińskiego na
Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży.

§

2

Stwierdza się wybór Obywateli:
1. Pietrzaka Mieczysława
2. Surowca Józefa
3. Wiśniewskiego Henryka
na Zastępców Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Naro
dowej w Łomży.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adamcewicz Michał
Dąbrowska Krystyna
Zawistowska Marianna
Perzyna Henryk
Kapusta Edward
Pętkowska Teresa Helena

Radny WRN SENIOR

(— ) Franciszek

Wasążnik

Poz. 9

Okręg wyborczy Nr 16:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ambroziak Jadwiga
Pietrzak Mieczysław
Stańczuk Tadeusz Michał
Komsta Tadeusz
Aronowicz Stanisław
Kuzebski Edward

Okręg wyborczy Nr 17:
1.
2.
3.
4.

Wirkowski Władysław
Grabowska Eugenia
Moczydłowska Henryka
Zaremba Barbara

Okręg wyborczy Nr 18:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Redlin Janusz Ryszard
Kuźmiński Władysław
Białous Andrzej
Kostro Stanisław
Surowiec Józef
Garbacik Jan

Okręg wyborczy Nr 19:
1. Franciszkowicz Józef
2. Lubowicka Teresa
3. Uszyński Kazimierz

U C H W A ŁA Nr I/2/76

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży
z dnia 29 marca 1976 roku
w sprawie: ustalenia rodzajów i składu liczbowego Komisji
Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Na podstawie przepisów art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 stycznia 1958 roku o radach narodowych (Dziennik Ustaw
Nr 26 poz. 139 z roku 1975) oraz § 1 ust. 3 punkt a Uchwały
Rądy Państwa z dnia 31 maja 1975 rdku w sprawie rodza
jów i składu liczbowego komisji rad narodowych (M. P.
Nr 17 poz. 107) — Wojewódzka Rada Narodowa postanawia
określić rodzaje i skład liczbowy poszczególnych komisji
Wojewódzkiej Rady Narodowej jak następuje:

§

1

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania
Przestrzennego — 15 osób;
2. Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączno
ści — 15 osób;
3. Komisja Produkcji Rolnej — 15 osób;
4. Komisja Zaopatrzenia Ludności i Usług — 16 osób;
5. Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środo
wiska — 15 osób;
6. Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury — 15 osób;
7. Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego —
15 osób.
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§

2

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej

(—) Stefan Zawodziński

2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej
(—) Stefan Zawodziński

Poz. 10

Poz. 12

UCHWAŁA Nr 1/3/76

UCHWAŁA Nr 1/5/76

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży
z dnia 29 marca 1976 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczących Komisji WRN.
Na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 z dnia 25 stycznia
1958 roku o radach narodowych (Dziennik Ustaw Nr 26 poz.
139 z roku 1975) — Wojewódzka Rada Narodowa uchwala
co następuje:
§ 1
wybiera się:
1. Radnego Tadeusza Cimochowskiego na Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania
Przestrzennego.
2 . R adnego Mariana Mieszkowskiego na Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączno
ści.
3. Radnego Eugeniusza Mioduszewskiego na Przewodniczą
cego Komisji Produkcji Rolnej.
4. Radnego Tadeusza Sawickiego na Przewodniczącego Ko
misji Zaopatrzenia Ludności i Usług.
5. Radnego Władysława Wirkowskiego na Przewodniczące
go Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury.
6. Radną Janinę Makowską na Przewodniczącą Komisji
Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska.
7. Radnego Józefa Franciszkowicza na Przewodniczącego
Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej

(—) Stefan Zawodziński

Poz. 11

UCHWAŁA Nr I/4/76
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży
z dnia 29 marca 1976 roku

w sprawie: stwierdzenia wyboru Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej.
Na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 stycznia 1958 roku o radach narodowych (Dziennik
Usta.w Nr 26 poz. 139 z roku 1975) — Wojewódzka Rada Na
rodowa stwierdza wybór Prezydium Rady Narodowej w na
stępującym składzie:
§ 1
1. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej
— Stefan Zawodziński
2. Zastępcy Przewodniczącego WRN
— Mieczysław Pietrzak
— Józef Surowiec
— Henryk Wiśniewski
3. Członkowie Prezydium WRN — Przewodniczący Komisji:
— Tadeusz Cimochowski
— Marian Mieszkowski
— Eugeniusz Mioduszewski
— Tadeusz Sawicki
— Władysław Wirkowski
— Janina Makowska
— Józef Franciszkowicz

Str. 3

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży
z dnia 29 marca 1976 roku

w sprawie: powołania składów7 Komisji Wojewódzkiej Ra
dy Narodowej.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 stycznia
1958 roku o radach narodowych (Dziennik Ustaw Nr 26 poz.
139) z roku 1975 i § 4 uchwały Rady Państwa z dnia 31
maja 1975 roku w sprawie rodzajów i składu osobowego ko
misji rad narodowych oraz w związku z § 34 ust. 1 regula
minu WRN — Wojewódzka Rada Narodowa uchwala co na
stępuje:
§ 1
W skład komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodaro
wania Przestrzennego powołuje się radnych:
1. Białous Andrzej
2. Cimochowski Tadeusz
3. Cylwik Teresa
4. Dąbrowski Marian
5. Garbacik Jan
6. Gosiewski Witold
7. Kapusta Edward
8. Mazurek Włodzimierz
9. Pikura Edward
10. Piotrowski Józef
11. Pętkowska Teresa
12. Resko Ireneusz
13. Tereszczak Wanda
14. Żakowicz Kazimierz
15. Żbikowska Danuta

§

2

W skład komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i
Łączności powołuje się radnych:
1. Brzozowski Tadeusz
2. Chrząszcz Eryk
3. Cybulski Tadeusz
4. Dąbrowska Krystyna
5. Grodzki Ryszard
6. Jankowski Andrzej
7. Kossakowski Eugeniusz
8. Ksepka Kazimierz Jan
9. Kuzebski Edward
10. Majewski Ireneusz
11. Mieszkowski Marian
12. Milik Roman
13. Newelski Jerzy
14. Zajkowski Krzysztof
15. Zawistowska Maria
§ 3
W skład Komisji Produkcji Rolnej powołuje się radnych:
1. Abramowski Marian
2. Borawski Kazimierz
3. Cybulski Władysław
4. Gosk Grzegorz
5. Klepadło Jan
6. Mieńkowski Jan
7. Mioduszewski Eugeniusz
8. Morysewicz Stefan
9. Niebrzydowska Apolonia
10. Paszkowski Eugeniusz
11. Raciborski Józef
12. Sadek Jolanta
13. Stańczuk Tadeusz Michał
14. Szuniewicz Józef
15. Truszkowski Zdzisław

Nr 2/Poz. 12—13
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§ 4
W skład Komisji Zaopatrzenia Ludności i Usług powołuje
się radnych:
1. Aronowicz Stanisław
2. Brejtfus Piotr
3. Grochowska Krystyna
4. Hasiec Eugeniusz
5. Kisielewski Czesław
6. Laskowska Janina
7. Łapiński Stanisław
8. Mikucki Eugeniusz
9. Moczydłowska Henryka
. Moczulski Jan
11 . Ogrodnik Łucja
12. Piotrowicz Jadwiga
13. Radziszewski Stanisław
14. Redlin Janusz
15. Sawicki Tadeusz
16. Śleszyński Remigiusz

10

§ 5
W skład Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony
Środowiska powołuje się radnych:
1. Adamcewicz Michał
Bielawska — Magda Lucyna
Barszcz Eugeniusz
Bubrzycki Bolesław
Ciołek Agnieszka
Ciborowska Bożena
Gałęcki Jerzy
Lubowicka Teresa
Makowska Janina
10. Niemira Lucyna
11 . Przezdziecki Tadeusz
12. Rakowski Zdzisław
13. Rybicka Helena
14. Wiktorzak Zygmunt
15. Zaremba Barbara

§ 6
W skład Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury powo
łuje się radnych:
1. Ambroziak Jadwiga
2. Berdyn Mieczysław
3. Daniszewski Konstanty
4. Gutowska Irena
5. Kiełczewski Ryszard
6. Kostro Stanisław
7. Osęka Jerzy
8. Rogowska Elżbieta
9. Rogalska Zenobia
10. Sienkiewicz Halina
11. Uszyński Kazimierz
12. Wasążnik Franciszek
13. Wirkowski Stanisław
14. Wnorowski Julian
15. Zadrożna Helena
§ 7
W skład Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Pu
blicznego powołuje się radnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Baranowski Henryk
Franciszkowicz Józef
Góral Henryk
Grabowska Eugenia
Komsta Tadeusz
Kuźmiński Władysław
Łukasiuk Stanisław
Muzyk Irena
Narzewski Romuald
Nowiński Stanisław
Perzyna Henryk
Ptaszyński Wiesław
Ramotowski Józef
Sokołowski Stefan
Zieliński Stanisław
§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej
(— ) Stefan Zawodziński

Poz. 13
U C H W A ŁA Nr 1/6/76
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży
z dnia 29 marca 1976 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budże
tu województwa za 1975 rok.
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
25 stycznia 1958 roku o radach narodowych (Dz. U. Nr 26
z 1975 roku, poz. 139) oraz art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 25
listopada 1970 roku — Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz.
244) — Wojewódzka Rada Narodowa w Łomży po wysłucha
niu wniosku Wojewody Łomżyńskiego uchwala, co nastę
puje:
§ 1
Zatwierdza sprawozdanie:
1) z wykonania budżetu wojewódzkiego za 1975 rok:
— dochody
711 113 tys. zł
— wydatki
685 513 tys. zł
— nadwyżka dochodów nad wydatkami
25 600 tys. zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2
2) z wykonania zbiorczego budżetu województwa za 1975 rok:
— dochody
1 343 141 tys. zł
— wydatki
1 294 168 tys. zł
— nadwyżka dochodów nad wydatkami
48 973
ty
szł.
zgodnie z załącznikiem 3, 4, 5.
§ 2
Wojewódzka Rada Narodowa akceptuje decyzje Wojewo
dy w sprawie zmian dokonanych w 1975 roku w budżecie
wojewódzkim na podstawie postanowień zawartych w art. 67
ust. 2, art. 69 i 72 Prawa budżetowego, a mianowicie:
— przeniesienia kredytów budżetowych
między działami na kwotę
2 030 tys. zł
— rozdysponowania rezerwy budżetowej
na kwotę
1 100 tys. zł
— wprowadzenia zmian w dochodach
i wydatkach w oparciu o otrzymane dotacje
wyrównawcze i celowe z budżetu
centralnego w kwocie
35 191 tys. zł
§ 3
Wojewódzka Rada Narodowa zobowiązuje Obywatela W o
jewodę Łomżyńskiego do kontynuowania w 1976 roku rea
lizowanych już działań jak i przyjęcia stosownie do bieżą
cych potrzeb dalszych środków dla przeciwdziałania trud
nościom i nieprawidłowościom jakie wystąpiły przy reali
zacji zadań budżetowych w 1975 roku.
Do głównych problemów wymagających szczególnej uwagi
Wojewódzka Rada Narodowa zalicza:
— zagadnienie powszechnego wykorzystania rezerw dla
prawy gospodarowania,
— pełną realizację planowanych dochodów i oszczędną, ra
cjonalną gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudże
towymi,
— umocnienie dyscypliny finansowej i budżetowej we wszy
stkich jednostkach wykonujących budżet,
— prawidłową i bardziej skuteczną realizację polityki po
datkowej w stosunku do gospodarki nieuspołecznionej i
ludności,
— efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na fi
fansowanie podstawowych dziedzin gospodarki tereno
wej,
— kontrolę prawidłowości i efektywności wykorzystania
środków przeznaczonych na inwestycje i kapitalne re
monty,
— zwiększenie pomocy, instruktażu oraz nadzoru w jed
nostkach stopnia podstawowego, zwłaszcza w gminach.
W zakresie poprawy realizacji dochodów z gospodarki
uspołecznionej należy podejmować wnioski zmierzające do
zabezpieczenia pełnej realizacji planowanych dochodów prze
de wszystkim z wpływów pochodzących od wartości sprze
daży detalicznej i usług oraz z wpływów od jednostek bez
pośrednio rozliczających się z budżetem.
Na odcinku realizacji dochodów z gospodarki nieuspołecz
nionej i od ludności należy dążyć do poprawy dyscypliny
płatniczej, zwiększenia operatywności i działania w celu
likwidacji zaległości.
W rolnictwie winny być podjęte kroki zmierzające do
skierowania zaplanowanych środków finansowych na te dzie-
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dżiny rolnictwa, które przyniosą maksymalne efekty. Należy
udzielić wszechstronnej pomocy finansowej w rozwijaniu
i umacnianiu zespołowych form gospodarki rolnej.
Niezbędne jest także szybsze wykorzystanie środków na
rekultywację gruntów, co w efekcie przysporzy nowych te
renów produkcji rolnej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na efektywne wykorzy
stanie środków budżetowych na finansowanie zadań zwią
zanych z intensyfikacją produkcji zwierzęcej.
W celu racjonalnego zagospodarowania ziemi, dalszego
rozwoju hodowli i zwiększenia produkcji •pasz niezbędne
jest zabezpieczenie właściwego podziału i wykorzystania
kredytu bankowego.
W zakresie gospodarki komunalnej należy zapewnić dobre
gospodarowanie środkami i racjonalne wykorzystanie przez
przedsiębiorstwa zasobów majątkowych.
W zakresie urządzeń socjalno-kulturalnych koniecznym
jest zapewnienie pełnego wykonania zadań rzeczowych i po
prawy świadczonych usług przez zwiększenie gospodarności
w wykorzystaniu środków finansowych.
W oświacie i wychowaniu winna być zwrócona uwaga na
gospodarkę etatami i funduszem płac pracowników szkol
nictwa, szczególnie pracowników nie będących nauczycie
lami.
Na odcinku kultury należy dążyć do tworzenia funduszów
rozwoju kultury, które gromadzić będą środki pochodzące
z zakładów pracy i ludności, a jednocześnie przyczynią się
do
zwoju życia kulturalnego.
w zakresie służby zdrowia konieczne jest dokonanie prze
glądu zatrudnienia pracowników administracyjno-biurowych
w zespołach opieki zdrowotnej oraz dokonania uproszczeń
w organizacji pracy tych jednostek i lepszego wykorzysta
nia czasu pracy służby medycznej. Poza tym winny być pod
jęte środki zmierzające do racjonalnego dysponowania le
kami dla uprawnionych i prowadzenia na tym odcinku ra
cjonalnej gospodarki.
Na odcinku administracji winna być zwrócona uwaga na
stosowanie oszczędnej i racjonalnej gospodarki funduszem
płac oraz pozostałymi wydatkami.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej

(—) Stefan Zawodziński
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Na podstawie przepisów art. 30 ustawy z dnia 25 stycznia
1958 roku o radach narodowych (Dziennik Ustaw Nr 26 poz.
139 z roku 1975) — Wojewódzka Rada Narodowa uchwala,
co następuje:
§ 1

Uchwala się regulamin Wojewódzkiej Rady Narodowej
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej
(— ) Stefan Zawodziński

Załącznik do uchwały
Wojewódzkiej Rady Narodowej
Nr 1/8/76

REGULAMIN
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Wojewódzka Rada Narodowa, jako organ władzy i podsta
wowy organ samorządu społecznego na terenie wojewódz
twa, wykonuje swoje zadania na sesjach, przy pomocy swe
go Prezydium i komisji przez działalność radnych w terenie
oraz poprzez Wojewodę.
2.
Rada, jej organy i radni wykonują swoje zadania w
ścisłym współdziałaniu z mieszkańcami województwa oraz
we współpracy z miejscowymi organizacjami gospodarczymi,
społeczno-politycznymi i samorządami.
Rozdział II
Sesje Wojewódzkiej Rady Narodowej
§ 12

Poz. 14
UCHWAŁA Nr 1/7/76
z dnia 29 marca 1976 roku
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży
w sprawie: uchwalenia planu pracy Wojewódzkiej Rady
Narodowej do końca roku 1976.
Na podstawie przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 25
stycznia 1958 roku o radach narodowych — tekst jednoli
ty (Dziennik Ustaw Nr 26 poz. 139 z roku 1975) i § 2 Re
gulaminu Wojewódzkiej Rady Narodowej — Wojewódzka
Rada Narodowa uchwala, co następuje:
§ 1

Uchwala się plan pracy Wojewódzkiej Rady Narodowej
do końca roku 1976 — zgodnie z załącznikiem do niniej
szej uchwały.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej
(— ) Stefan Zawodziński

Poz. 15
UCHWAŁA Nr 1/8/76
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży
z dnia 29 marca 1976 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu Wojewódzkiej Rady Na
rodowej.

1. Sesje zwyczajne odbywały się co najmniej cztery razy
w roku zgodnie z uchwalonym przez Radę rocznym planom
pracy.
2. Sesje nie przewidziane w rocznym planie pracy Rady
są sesjami nadzwyczajnymi.
§ 3

1. Na początku kadencji Rada uchwala na okres dłuższy
niż jednego roku ramowy program swego działania, który
obejmuje wszystkie podstawowe problemy związane z reali
zacją wieloletniego planu rozwoju społeczno-gospodarczego
rozwoju województwa.
2. Na ostatniej sesji w roku Wojewódzka Rada Narodowa
uchwala plan pracy na rok następny, w którym ustala
ilość Sesji, ich przybliżone terminy oraz główne zagadnienia
porządku obrad.
3. W rocznym planie pracy w miarę możliwości wymie
nia się ważniejsze zadania Prezydium, komisji i radnych oraz
Wojewody, jak również innych instytucji, związanych i przy
gotowaniem poszczególnych punktów porządków obrad.§ 4

O zwołaniu sesji powiadamia się radnych nie później niż
na siedem dni przed wyznaczonym terminem.
W celu umożliwienia radnym zasięgnięcia przed sesją
sesją opinii wyborców przygotowania się do dyskusji należy
im doręczyć w miarę możliwości również projekty uchwał z
uzasadnianiem lub odpowiednie informacje.
§ 5
1.O zwołaniu sesji zawiadamia się Kancelarię Rady
Państwa i Urząd Rady Ministrów, Ministra Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, miejscowe wła
dze organizacji politycznych i społecznych, Wojewódzki Ko
mitet Frontu Jedności Narodu oraz posłów na Sejm, prze
syłając ponadto materiały przygotowane na sesję.
2. Na Sesję Wojewódzkiej Rady Narodowej zaprasza się
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w miarę potrzeby przewodniczących rad narodowych stop
nia podstawowego.
3.
Na Sesję zaprasza się także kierowników jedno
stek gospodarczych, instytucji i organizacji, jeśli projekt
porządku obrad dotyczy spraw objętych ich działalnością.
§6
1. Obrady na sesji są jawne. Czas, miejsce i przedmiot ob
rad podaje się do publicznej wiadomości w drodze ogłoszeń
lub w inny sposób zapewniający rozpowszechnianie tej in
formacji na terenie działania Rady.
2. W wypadkach uzasadnionych charakterem rozpatrywa
nej sprawy Przewodniczący WRN — lub jego zastępca — na,
wniosek radnych lub Wojewody albo z własnej inicjatywy
może zarządzić tajność obrad.
Przewodniczący obowiązany jest zarządzić tajność obrad,
jeśli wymaga tego dobro Państwa. W tajnych obradach
mogą uczestniczyć Wojewoda, przedstawiciele organów nad
rzędnych, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego
do obecności w tych obradach.
§ 7
1. Sesję otwiera i przewodniczy obradom Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady lub w in
nych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w
kierowaniu obradami — obradom przewodniczy jeden z jego
zastępców określony przez Przewodniczącego Rady lub Pre
zydium.
3. Zastępcy Przewodniczącego Rady pomagają Przewod
niczącemu w kierowaniu obradami, a w szczególności w
prowadzeniu listy mówców i obliczaniu głosów oraz czuwa
ją nad prawidłowym sporządzaniem protokółów sesji. W wy
padku, gdy obradom przewodniczy jeden z zastępców Prze
wodniczącego, funkcję tę spełnia drugi zastępca Przewodni
czącego lub inny członek Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej.
§ 8
Otwierając Sesję Przewodniczący stwierdza, jaka liczba
radnych uczestniczy w posiedzeniu. W wypadku stwierdze
nia, że liczba obecnych wynosi mniej niż połowę ogólnej
liczby członków Rady, Przewodniczący wyznacza najbliższy
termin rozpoczęcia obrad, w którym można zapewnić dosta
teczną obecność radnych.
§ 9
1. Rada zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad roz
patruje na sesji sprawy wniesione przez Prezydium, ko
misję i radnych oraz przedstawione przez Wojewodę.
2. Interpelacje radnych zgłasza się w jednym z pierw
szych punktów porządku obrad. Odpowiedzi na interpela
cje powinny być w miarę możności udzielane przed zakoń
czeniem obrad.
3. Przewodniczący rad narodowych stopnia podstawowe
go mogą występować do Przewodniczącego Wojewódzkiej
Rady Narodowej o umieszczenie w porządku obrad spraw
wynikających w toku działalności M i GRN, wykraczają
cych poza ich kompetencje lub możliwości.
§ 10
1. Rada poprzez rozpatrywanie i rozstrzyganie na sesji
problemów harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego
terenu inspiruje i kontroluje działalność wszystkich jedno
stek administracji i gospodarki na danym terenie.
2. Rada wykonuje kontrolę pracy wszystkich jednostek
administracji i gospodarki na terenie województwa, korzy
stając z pomocy swego Prezydium i komisji.
§ 11
1. Rozpatrywanie na sesji poszczególnych problemów mo
że być poprzedzone wprowadzeniem do dyskusji; wprowa
dzenie jest zbędne jeśli sprawa została dostatecznie wy
jaśniona w materiałach dostarczonych radnym przed sesją.
Rozpatrzenie spraw wniesionych na sesje przez Wojewodę
lub kierownika jednostki organizacyjnej nie podporządko
wanej radzie wymaga przedstawienia opinii przez właściwą
komisję rady.
2. Uczestnikom obrad udziela głosu w dyskusji Przewod
niczący sesji.
3. Rada w uzasadnionych wypadkach określi czas prze
mówienia oraz liczbę mówców, a w razie dostatecznego wy
jaśnienia sprawy — uchwali zamknięcie dyskusji.
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§ 12
Przewodniczący obrad może zwrócić mówcy uwagę w wy
padku gdy ten odbiega od tematu lub swoim zachowaniem
zakłóca porządek obrad, a w razie bezskuteczności uwagi
— może odebrać głos.
§ 13
1. Sprawa rozpatrywania na sesji kończy się z reguły
podjęciem uchwały. Rozstrzygnięcia w sprawach organiza
cyjnych mniejszej wagi zostają tylko odnotowane w pro
tokole obrad.
„
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wy
jątkiem wypadków, gdy przepis prawa lub postanowienia
regulaminu wymagają innej większości.
3. Głosuje się jawnie przez podniesienie ręki. Głosowanie
tajne (kartkami) stosuje się w wypadkach przewidzianych
w przepisach prawa oraz gdy Rada tak postanowi.
§ 14
1. Projekty uchwały Rady przygotowuje Prezydium lub
komisja albo Wojewoda.
2. Prezydium może zlecić opracowanie projektu uchwały
właściwej komisji Rady.
3. Projekty uchwał przygotowane przez Wojewodę wyma
gają zaopiniowania przez właściwą komisję rady, Komisja
może zgłosić poprawki do projektu uchwały.
§ 15
Rada rozpatruje na sesjach sprawozdania z wykonania
swych uchwał oraz bieżące informacje o stanie ich reali
zacji.
§ 16
1. Przewodniczący WRN i jego zastępcy wybierani są na
okres kadencji Rady; pełnią oni swoje funkcje do czasu do
konania wyboru na te stanowiska przez Radę następnej
kadencji.
2. Rada może w każdym czasie odwołać Prezydium lub
poszczególnych jego członków i dokonać nowego wyboru.
§ 17
1. Rada wyraża opinię w sprawach kandydatury na stano
wisko wojewody. Wyrażenie opinii zamieszcza się w proto
kole sesji, a odpowiedni wyciąg z protokołu przesyła się
niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów.
2. Wniosek w sprawie kandydatury przedkładanej Radzie
do zaopiniowania powinien zawierać uzasadnienie.
§ 18
1. W uzasadnionych wypadkach Rada może, na wniosek
Prezydium, wystąpić o odwołanie Wojewody, Uchwała za
pada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała o wystąpieniu o odwołania Wojewody powin
na przytaczać konkretne okoliczności uzasadniającego n i e
wystąpienie.
3. Prezydium przekazuje niezwłocznie uchwałę w tej spra
wie Prezesowi Rady Ministrów.
§ 19
1. Projekty planów społeczno-gospodarczych rozwoju wo
jewództwa oraz projekty budżetów przedkłada Radzie Wo
jewoda.
2. Projekty powinny być przedstawione w terminach
umożliwiających komisjom i radnym wnikliwe ich rozpa
trzenie oraz zasięgnięcie opinii wyborców.
3. Projekty rozpatruje właściwa komisja dla spraw roz
woju gospodarczego, zasięgając w odniesieniu do poszcze
gólnych problemów lub części planu i budżetu opinii innych
stałych komisji Rady.
§ 20
1. W ramach nadzoru nad działalnością rad stopnia pod
stawowego i w miarę potrzeby udziela im wytycznych.
2. Przed sesją poświęconą rozpatrzeniu sprawozdania
(sprawozdań) z działalności rad stopnia podstawowego, Prez.
Woj. Rady Narodowej zapewnia dokonanie przez komisje
kontroli wszystkich lub niektórych zagadnień mających sta
nowić przedmiot obrad. Prezydium przygotowuje również
projekt wytycznych dla rad narodowych niższego stopnia.
§ 21
1.
Wojewódzka Rada Narodowa na wniosek Prezydium
uchwala uchwały rad narodowych stopnia podstawowego
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sprzeczne z prawem lub niezgodne z zasadniczą linią polityki
Państwa.
2. Prezydium występuje z wnioskiem, o którym mowa w
ust. 1 z inicjatywy komisji rady narodowej lub Wojewody
albo własnej inicjatywy.
3. Sprawę uchylania uchwały rady narodowej stopnia pod
stawowego, której wykonanie zostało wstrzymane, Prezy
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej przedkłada do rozpa
trzenia na najbliższej sesji.

§

22

Sporządzenie protokołów z sesji Wojewódzkiej Rady Na
rodowej zapewnia Biuro WRN. Odpis protokołu przesyła się
wraz z załącznikami do Koncelarii Rady Państwa.
§ 23
1.
Protokół powinien odzwierciedlać faktyczny przebieg
i wyniki sesji. Do protokołu załącza się podjęte na sesji
uchwały podpisane przez Przewodniczącego.
Rozdział III

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
§ 24
1.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej jest organem
Rady powołanym do reprezentowania Rady na zewnątrz i
odizolow ania jej pracy.
Prezydium organizuje ścisłe powiązanie Rady i jej
komisji ze społeczeństwem i masowymi organizacjami spo
łecznymi oraz tworzy właściwe warunki Radzie do skutecz
nego realizowania jej funkcji kontroli, inspitacji i oddzia
ływania na organy administracji państwowej.
3. W szczególności Prezydium WRN ustala projekty pla
nów pracy Rady, przygotowuje i zwołuje sesje, ustalając
dzień, godzinę jej otwarcia oraz projekt porządku obrad,
organizuje działalność komisji i koordynuje ich pracę, udzie
la radnym pomocy w wykonywaniu mandatu oraz czuwa
nad zabezpieczeniem praw radnych i członków komisji.
4. Prezydium zwołuje sesje nadzwyczajne z własnej ini
cjatywy albo pisemne żądanie co najmniej 1/4 radnych, w y
kazując przedmiot obrad. Otwarcie sesji nadzwyczajnej po
winno nastąpić w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Prezydium składa Radzie informacje o swojej pracy.
§ 25
1. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący Rady, je
go zastępcy oraz przewodniczący wszystkich stałych komisji.
Prezydium działa kolegialnie, może jednak powierzyć
Przewodniczącemu Rady podejmowania określonych czynno
ści w imieniu Prezydium.
2. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej kieru
je pracami Rady i Prezydium.
rzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej podpi
podjęte przez Radę uchwały, a także zwołuje posiedze
su
nia Prezydium, przewodniczy jego obradom i podpisuje pod
jęte przez Prezydium postanowienia.

P

§ 26
Dla zorganizowania pracy Rady na sesji, Prezydium WRN
w szczególności:
a) opracowuje projekt ramowego programu działalności oraz
projekty rocznych planów pracy Rady;
b) ustala listę osób, które powinny zostać imiennie zapro
szone do udziału w Sesji;
c) określa sposób przygotowania materiałów na Sesję;
d) rozpatruje wstępnie projekty uchwał Rady w sprawie
organizacji pracy Rady i jej Komisji oraz działalności
społeczno-organizacyjnej Rady;
e) organizuje kontrole wykonania uchwały Rady oraz za
rządzeń Wojewody i organów nadrzędnych;
f) zapewnia współdziałanie Komisji i radnych z miejsco
wymi organizacjami społecznymi, samorządowymi i go
spodarczymi, zarówno w celu zebrania ich opinii co do
spraw, które mają być rozpatrzone na Sesji, jak też dla
zapewnienia ich uczestnictwa w praktycznym wykony
waniu podjętych na Sesji uchwał.
§ 27
Dla koordynowania prac Komisji oraz organizowania ich
działalności, Prezydium W RN w szczególności:
a) rozpatruje roczne plany pracy Komisji, zapewniając ich
sharmonizowanie wzajemne oraz z rocznym planem pra
cy Rady;

Str. 7

b) rozpatruje informację o działalności Komisji i wskazuje
na celowość podjęcia określonych zadań;
c) może powoływać doraźne zespoły złożone z członków 2
lub więcej Komisji, obejmujące swoim zasięgiem działa
nia sprawy właściwe dla więcej niż jednej Komisji;
d) określa szczegółowe zakresy działania Komisji oraz za
twierdza ich plany pracy;
e) udziela Komisjom pomocy w rozpatrywaniu spraw nale
żących do zakresu działania Rady;
f) kontroluje właściwe rozpatrzenie i realizację wniosków
Komisji przyjętych do realizacji.
§ 28
Dla udzielenia radnym pomocy w wykonywaniu manda
tu oraz zabezpieczenia praw radnych i członków Komisji,
Prezydium WRN w szczególności:
a) współdziała z Wojewódzkim Komitetem Frontu Jedno
ści Narodu w organizowaniu spotkań Radnych z wybor
cami w odpowiednich okręgach wyborczych, zapewnia
jąc radnym informacji o dotychczasowej i zamierzonej
działalności Rady w celu uwzględnienia tych informacji
przy zdawaniu sprawy wyborcom;
b) organizuje działalność środowiskową radnych oraz za
pewnia utrzymywanie przez nich łączności z miejscowy
mi organizacjami społecznymi, samorządowymi i gospo
darczymi;
c) zapewnia radnym ochronę przed niesłusznymi konsek
wencjami w związku z ich działalnością zgodne ze zło
żonym ślubowaniem;
d) kontroluje należyte ustosunkowanie się do wniosków i
propozycji radnych przez jednostki gospodarcze, admini
stracyjne i socjalno-kulturalne oraz organizacje społecz
ne;
e) rozpatruje sprawy związane z wykonyw aniem przez rad
nych ich obowiązków, a zwłaszcza sprawy uczestnictwa w
Sesjach i w pracach Komisji zwraca się do radnych o
wyjaśnienie nieusprawiedliwionej uprzednio nieobecno
ści na sesji, wskazując na obowiązki wynikające z pia
stowania mandatu radnego;
f) udziela lub odmawia zgody na wypowiedzenie radnemu
stosunku pracy przez zakład, który go zatrudnia oraz
przyjmuje do wiadomości zawiadomienie o rozwiązaniu
z radnym stosunku pracy bez wypowiedzenia, w obu w y
padkach Prezydium zajmuje stanowisko po wysłuchaniu
wyjaśnień radnego, a o zajętym stanowisku informuje
radę na najbliższej sesji, odwołanie od odmowy zgody
rozstrzyga Rada Państwa;
g) występuje do Rady z wnioskiem o stwierdzenie wygaś
nięcia mandatu radnego, który zmarł, zrzekł się manda
tu, bądź utracił prawo wybieralności;
h) występuje do Rady — po wysłuchaniu wyjaśnień zain
teresowanego — z wnioskiem o pozbawienie mandatu
Radnego, który odmówił złożenia ślubowania albo sprze
niewierzył się złożonemu ślubowaniu radnego;
i) rozpatruje wstępnie wniosek Komitetu Frontu Jedności
Narodu o odwołanie radnego i przedkłada go wraz ze swą
opinią na Sesję Rady;
j) powiadamia Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Naro
du o wygaśnięciu mandatu radnego, celem poinformowa
nia o tym wyborców.
§ 29
1. Prezydium może zwracać się do Kierowników niepod
porządkowanych Radzie jednostek administracyjnych i go
spodarczych, a także miejscowych władz organizacji spół
dzielczych i społecznych o przedstawienie sprawozdań i in
formacji lub przygotowanie odpowiednich propozycji i pro
jektów rozwiązań w celu rozpatrzenia ich na Sesji.
2. Kierownicy niepodporządkowanych Radzie jednostek
administracyjnych i gospodarczych, a także miejscowe wła
dze organizacji spółdzielczych mogą, za pośrednictwem Pre
zydium, występować o rozpatrzenie na Sesji spraw doty
czących zakresu ich działalności. Wnioski o rozpatrzenie
sprawy przez Radę mogą zgłaszać do Prezydium również
miejscowe władze organizacji politycznych i społecznych.
§ 30
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej zapewnia pre
zydiom rad narodowych stopnia podstawowego pomoc w re
alizacji ich zadań.
§ 31
1.
Prezydium Wojewódzkiej Rady podejmuje czynności
celem upowszechnienia osiągnięć w pracy rad narodowych
stopnia podstawowego.
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2.
Na wniosek Wojewody wstrzymuje wykonanie uchwały
Rady Narodowej stopnia podstawowego w wypadku sprzecz
ności tej uchwały z prawem lub niezgodności z zasadniczą
linią polityki Państwa.
§ 32

1. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodniczący Rady
w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Wojewoda może być zaproszony na posiedzenie Prezy
dium z głosem opiniodawczo-doradczym.
3. Z posiedzeń Prezydium sporządza się protokół, do któ
rego wpisuje się podjęte przez Prezydium postanowienia. Za
prowadzenie protokółu odpowiedzialne jest Biuro WRN.
Protokół podpisuje Przewodniczący Rady, a ponadto Dyrek
tor Biura.
§ 33

1. Biuro WRN jest podporządkowane Przewodniczącemu
Rady.
2. Biuro zapewnia organizacyjne warunki sprawnego funk
cjonowania Rady, Prezydium Komisji oraz radnych.
3. Regulamin Biura WRN określa Prezydium WRN.

Rozdział IV
Komisje
§ 34
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1. Powołuje się następujące komisje:
Komisje Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania
Przestrzennego dla spraw: Prawidłowego rozmieszczania
sił wytwórczych, planowania gospodarczego i finanso
wego, budżetu województwa, terenowej koordynacji go
spodarczej, budownictwa i inwestycji zatrudnienia, pra
widłowej organizacji pracy w jednostkach produkcyjnych,
w skład Komisji wchodzi 15 osób.
Komisję Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łącz
ności dla spraw: rozbudowy i utrzymania urządzeń ko
munalnych, budownictwa drogowego, gospodarki miesz
kaniowej, środków komunikacji i łączności, w skład K o
misji wchodzi 15 osób.
Komisję Produkcji Rolnej dla spraw: intensyfikacji rol
nictwa, rozbudowy i unowocześniania gospodarczego i or
ganizacyjnego uspołecznionych gospodarstw rolnych, me
lioracji i budownictwa rolniczego, zaopatrzenia rolnictwa
w środki produkcji, oświaty i propagandy rolniczej, go
spodarki leśnej, w skład Komisji wchodzi 15 osób.
Komisję Zaopatrzenia Ludności i Usług dla spraw: han
dlu, gastronomii, skupu, usług dla ludności, kooperacji
handlu z przemysłem miejscowym, w skład Komisji
wchodzi 16 osób.
Komisję Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowi
ska dla spraw: działalności placówek służby zdrowia i
opieki społecznej, sportu i turystyki, zagospodarowania
terenów rekreacyjnych, ochrony naturalnego środowiska
człowieka, w skład Komisji wchodzi 15 osób.
Komisję Wychowania, Oświaty i Kultury dla spraw: wy
chowania i wykształcenia dzieci i młodzieży, funkcjono
wania szkół i innych placówek oświatowo-wychowaw
czych, upowszechniania twórczości, kultury, czytelnictwa,
opieki nad dobrami kultury i sztuką ludową, w skład
Komisji wchodzi 15 osób.
Komisję Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
dla spraw: zabezpieczenia przestrzegania prawa przez
obywateli i organy państwowe, kontroli działalności ko
legiów do spraw wykroczeń i sądownictwa społecznego,
prawidłowości rozpatrywania skarg ludności oraz prawo
rządności i działania wszelkich urzędów i instyucji na
obszarze działania Rady, w skład Komisji wchodzi 15
osób.
§ 35

Dla wykonania określonych zadań, przeprowadzenia kon
sultacji lub dokonania kontroli, przygotowania opracowań
lub opinii albo dla podjęcia innych spraw o charakterze do
raźnym, Rada może powołać Komisje niestałe lub zespoły.
§ 36
1. Komisja stała składa się z Przewodniczącego Komisji,
jego Zastępców oraz członków.
2. W skład Komisji Wojewódzkiej Rady Narodowej wcho
dzą radni oraz mogą wchodzić osoby spoza Rady, w liczbie
od 1— 2.
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3.
Zastępców Przewodniczącego Komisji wybiera ze swe
go grona.
§ 37
1. W dziedzinach należących do ich zakresów działania K o 
misje:
1) przeprowadzają kontrolę społeczną działalności Urzędu
Wojewódzkiego oraz innych instyucji, zakładów i jed
nostek działających na terenie działania Rady;
2) występują do Wojewody z wnioskami wynikającymi
z przeprowadzonych kontroli;
3) wysłuchują informacji kierowników właściwych orga
nów oraz jednostek gospodarczych i socjalno-kultural
nych działających na terenie działania Rady;
4) wyrażają opinię w sprawach przedłożonych Komisji
do zaopiniowania przez Wojewodę;
5) rozpatrują i opiniują projekty planów społeczno-go
spodarczych rozwoju, planów finansowania zadań oraz
projektu budżetu;
6) opiniują przekazane im projekty innych uchwał Rady
oraz w miarę potrzeby zgłaszają poprawki i uzupełnie
nia;
7) inicjują lub opracowują na zlecenie Prezydium pro
jekty uchwał Rady.
2. Rada w drodze uchwały określi rodzaje spraw, które za
miast na Sesji będą podlegały rozpatrzeniu przez Komi
sję; nie dotyczy to rozstrzygnięć zastrzeżonych do właści
wości Rady.
3. Uchwała, o której mowa w ustępie 2, może dotyczyć
przekazania do rozpatrzenia następujących spraw będą 
cych w zakresie działalności komisji:
1) informacji właściwych jednostek administracyjnych i
gospodarczych o stanie realizacji planu rozwoju spo
łeczno-gospodarczego i budżetu oraz innych uchwał
Rady,
2) oceny terenowych organów administracji państwowej
i jednostek gospodarczych,
3) realizacji postulatów i wniosków wyborców.
4. Szczegółowy zakres działania Komisji określi Prezydium.
5. W wyniku rozpatrzenia sprawy Komisja kieruje wnioski
do Wojewody lub występuje do Rady o podjęcie stosow
nej uchwały.
§ 38
1. W wykonywaniu swoich zadań komisje korzystają z po
mocy specjalistów; w miarę możliwości i potrzeby korzy
stają również ze współpracy i wyników badań instytucji
naukowych.
2. W wykonywaniu swych zadań kontrolnych komisje
współpracują z fachowymi organami kontroli państwowej,
korzystają z ich pomocy i wyników kontroli.
§ 39

Komisje Wojewódzkiej Rady Narodowej włączają d^ ) - j
alizacji swoich zadań odpowiednie komisje rad stopnia pod
stawowego w szczególności do przeprowadzania kontroli, ;
omawiania ich wyników i ustalania środków działania.
§ 40
Komisje wykonują swoje zadania kolegialnie na posiedze
niach, za pośrednictwem Prezydium Komisji, przewodniczą
cego Komisji, wyznaczonych zespołów kontrolnych, opinio
dawczych, konsultacyjnych oraz poprzez zlecenie indywidu
alnych zadań członkom komisji.
§ 41
1. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący.
2. Wnioski uchwala komisja zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połową swoich członków.
§ 42
1. Komisje mogą, w zależności od przedmiotu obrad, zapra
szać^ na swoje posiedzenia kierowników właściwych or
ganów oraz jednostek gospodarczych i socjalno-kultural
nych, jak również organizacji spółdzielczych i społecz
nych.
2. Wojewoda:
a) zapewnia udostępnianie komisji przez kierowników
właściwych jednostek organizacyjnych informacji i
materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania
przez komisje ich zadań kontrolnych;
b) zawiadamia komisje o sposobie załatwiania ich wnio
sków najpóźniej w ciągu miesiąca.
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Rozdział V

Poz. 16

Radni

UCHWAŁA Nr 1/9/76

§ 43

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży
z dnia 29 marca 1976 roku

Radny ma prawo i obowiązek czynnie uczestniczyć w se
sjach oraz w działalności organów Rady, do której został
wybrany.
Uczestnicząc w sesjach Rady, radny ma prawo zgłaszać
interpelacje, wnioski, opinie i poprawki do projektów
uchwał oraz przedstawiać Radzie stanowisko wyborców.
§ 44
Radny może na sesji bądź w okresie między sesjami skła
dać interpelacje do Wojewody. Interpelacja może dotyczyć
zarówno działalności Wojewody i podległego mu Urzędu,
jak również jednostek administracyjnych, gospodarczych
i socjalno-kulturalnych działających na terenie woje
wództwa.
Interpelacja może być zgłoszona pisemnie lub ustnie do
protokołu sesji Rady. W interpelacji powinna być przed
stawiona sprawa i wynikające w związku z nią zapy
tania.
3. Odpowiedź na interpelację powinna być udzielona nie
później niż w ciągu dwu tygodni od daty jej złożenia.
§ 45
Radny może zwracać się z wnioskami do Rady, Woje
wody oraz kierowników innych organów państwowych,
jak również przedsiębiorstw zakładów, instytucji oraz
organizacji spółdzielczych i społecznych o rozpatrzenie
spraw wynikających w toku działalności radnego w
związku z wykonywaniem mandatu.
Radny może wnioski, o których mowa w ust. 1 kierować
bezpośrednio lub poprzez Prezydium.
Odpowiedzi radnemu należy udzielić w ciągu 30 dni.
chyba że przepis szczególny przewiduje krótszy termin.
W wypadku skierowania wniosku poprzez Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej odpowiedź powinna być
udzielana również za pośrednictwem Prezydium (Biura
WRN).
§ 46
1. Radny utrzymuje stałą więź z wyborcami, współdziała

jąc z właściwym Komitetem Frontu Jedności Narodu
oraz z miejscowymi organizacjami gospodarczymi i spo
łeczno-politycznymi.
Radny uczestniczy w spotkaniach z wyborcami zdając im
co najmniej dwa razy w roku sprawę ze swej działalno
ści, a także z działalności Rady oraz komisji której jest
członkiem.
Ogólne wnioski wynikające ze spotkań z wyborcami oraz
innych z nimi kontaktów, radny kieruje do Prezydium
WRN lub zgłasza je na sesji.
§ 47

1.

2.

3.

4.
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Dla zapewnienia radnym stałej systematycznej więzi
z załogami większych zakładów pracy mogą być tworzo
ne w tych zakładach zespoły radnych.
W skład zespołu wchodzą radni i członkowie komisji rad
narodowych zatrudnieni w danym zakładzie. Zespół może
być utworzony jeśli w zakładzie jest zatrudnionych co
najmniej pięciu radnych i członków komisji.
Celem działalności zespołu jest informowanie załogi o
pracy rad narodowych i ich organów, zasięganie jej opi
nii o zagadnieniach mających być przedmiotem sesji oraz
przyciąganie pracowników zakładu do udziału w reali
zacji zadań wytyczonych przez rady narodowe.
Zespoły są tworzone zgodnie z ustaleniami Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej.
§ 48

Radni należący do partii i stronnictw politycznych two
rzą zespoły radnych. Pracą zespołów kierują właściwe wła
dze partii i stronnictw politycznych.

Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej
(—) Stefan Zawodziński

w sprawie: powołania Wojewódzkiej Komisji
Państwowych.

Odznaczeń

Na podstawie § 27 i 29 Uchwały Rady Państwa z dnia 29
lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach (M. P. Nr 25,
poz. 120) oraz zgodnie z pismem Przewodniczącego Rady
Państwa z dnia 13 listopada 1975 r. Nr Odzn. 41 — 14 — 75
Wojewódzka Rada Narodowa uchwala, co następuje:
Powołuje się Wojewódzką Komisję Odznaczeń Państwo
wych w następującym składzie:
- Mieczysław Pietrzak
Z-ca Przewodniczącego
WRN
- Józef Włoczkowski
Dyrektor Biura WRN
Aleksandra Klimaszewska
Przewodnicząca Wojewódz
kiej Rady Kobiet
- Jerzy Osęka
Przewodniczący Rady
Wojewódzkiej FSZMP
- Michał Adamcewicz
Przewodniczący W R ZZ
- Eugeniusz Mioduszewski
Sekretarz W K ZSL
- Marian Mieszkowski
Sekretarz W K SD
- Henryk Wilczek
Sekretarz W K FJN
- Cyryl Laguna
Z-ca Dyrektora Biura
Organizacyjno-Prawnego
i Kadr Urzędu
Wojewódzkiego

1. Przewodniczący Komisji
2. Z-ca Przewodniczącego
3. Członek Komisji
4. Członek Komisji
5. Członek Komisji
6. Członek Komisji
7. Członek Komisji
8. Członek Komisji
9. Członek Komisji

§ 2
Wojewódzka Komisja Odznaczeń Państwowych opiniuje
wnioski o nadanie przez Radę Państwa orderów i odznaczeń
dla osób- związanych z terenem województwa pracą, dzia
łalnością społeczną lub zamieszkaniem.
§ 3
Zobowiązuje się rady narodowe stopnia podstawowego do
powołania zespołów opiniodawczych do spraw odznaczeń
państwowych celem wstępnego opiniowania wniosków kie
rowanych do Wojewódzkiej Komisji Odznaczeń Państwo
wych.
Zespoły działają przy Prezydiach Rad Narodowych.
Wytyczne w sprawie działalności zespołów określi Prze
wodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej.
§ 4
Do Wojewódzkiej Komisji Odznaczeń Państwowych stosu
je się odpowiednie przepisy § 5 Uchwały Nr 38 Rady Mi
nistrów z dnia 30 stycznia 1954 roku w sprawie trybu po
woływania Komisji resortowych i wynagrodzenia za udział
w posiedzeniach (M. P. Nr A — 30, poz. 442).
§ 5
Zatwierdza się regulamin Wojewódzkiej Komisji Odzna
czeń Państwowych stanowiący załącznik do niniejszej uch
wały.
§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej
(—) Stefan Zawodziński
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