URZĄD RADY MINISTRÓW

Warszawa, dnia 17.XI.1964 r.

BIURO do SPRAW
PREZYDIÓW RAD NARODOWYCH

Nr PRN.I - 514/11/64

Do Nr Or. I - 16/10, 12/64/
Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Białymstoku

Biuro do Spraw Prezydiów Rad Narodowych informuje, że Obywatel Prezes
Rady Ministrów aprobował w dniu 14 bm. rozporządzenie w sprawie utworzenia
miast Dąbrowa Białostocka i Mońki z obszarów dotychczasowych gromad tej
nazwy. Rozporządzenie będzie ogłoszone w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie z
dniem 1 stycznia 1965 r.
Biuro prosi o wydanie niezbędnych zarządzeń mających na celu
wprowadzenie rozporządzenia w życie.

Dyrektor Biura
(A. Wendel)

Białystok, dnia 26 listopada 1964 r.

PREZYDIUM
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ
w Białymstoku

Nr Or. I - 16/10, 12/64
Ob. Przewodniczący
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

w Dąbrowie Białostockiej
i w Mońkach
__________________________________________________

Prezydium WRN zawiadamia, że Obywatel Prezes Rady Ministrów
aprobował w dniu 14 bm. rozporządzenie w sprawie utworzenia miast Dąbrowa
Białostocka i Mońki z obszaru dotychczasowych gromad tej nazwy.
Rozporządzenie będzie ogłoszone w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie z dniem 1
stycznia 1965 r.
W związku z powyższym, Prezydium WRN prosi o spowodowanie
wykonania następujących czynności mających na celu wprowadzenie
rozporządzenia w życie:
1/ zwołanie i przygotowanie w pierwszych dniach stycznia 1965r. inauguracyjnej
sesji Miejskiej Rady Narodowej z tym, że członkowie dotychczasowej GRN zgodnie z art. 86 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 31 października 1957r. - Ordynacja
wyborcza do rad narodowych /Dz. U. z 1960 r. Nr 58, poz. 326/ - stają się
członkami Rady w nowej jednostce podziału administracyjnego.
Pierwsza sesja MRN ze względu na przełomowy moment, jaki stanowi w
życiu tej miejscowości nadanie ustroju miejskiego, powinna mieć szczególnie
uroczysty charakter i odbyć się przy szerokim udziale społeczeństwa.
Na sesji tej należy powołać Prezydium MRN oraz stałe komisje radzieckie,
przewidziane uchwałą Rady Państwa z dnia 1 lutego 1958r. w sprawie rodzaju i

składu liczbowego komisji rad narodowych /Mon. Pol. Nr 7, poz. 37/ dla miast
nie stanowiących powiatów.
2/ dostosowanie struktury organizacyjnej Prezydium dotychczasowej GRN do
potrzeb Prezydium Rady Narodowej w nowej jednostce podziału
administracyjnego,
3/ wprowadzenie zmiany pieczęci i stempli oraz szyldów,
4/ objęcie miasta postanowieniami uchwały Nr 36/404 Prezydium WRN z dnia 12
listopada 1964r. w sprawie dalszej aktywizacji gospodarczej miast nie
stanowiących powiatów,
5/ dostosowanie wymiaru podatków do strefy miejskiej i opracowanie budżetu
miejskiego.
Szczegółowego sprawozdania z wyżej podanych czynności, Prezydium WRN
oczekuje w terminie do dnia 15 stycznia 1965r.

Z-ca Przewodniczącego
Prezydium W.R.N.
E. Szczepański

Otrzymują:
1. WKPG
2. Wydział Finansowy
3. Wydział Budż. - Gospod.

PREZYDIUM
POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ
w Dąbrowie Białostockiej
Nr Or. I - 9/2/64

Dąbrowa Białostocka, dnia 14.01.65 r.

Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Białymstoku
Prezydium
Powiatowej
Rady
Narodowej
w
Dąbrowie
Białostockiej
zawiadamia, że wytyczne tamt. Prezydium Nr Or. I-16/10, 12/64 z dnia 26 listopada 1964 r.
wykonane zostały w sposób następujący:
1/ Zgodnie z uchwałą Prezydium PRN z dnia 31 grudnia 1964 r. I sesja MRN w Dąbrowie
Białostockiej odbyła się w dniu 11 stycznia br. Dotychczasowi radni GRN w liczbie 25
stali się zgodnie z art. 86, ust.1 pkt. 6 ordynacji wyborczej do rad narodowych – radnymi
MRN.
Ogółem w sesji wzięło udział około 150 osób, w tym radni MRN w liczbie 21, radni
PRN zamieszkali w Dąbrowie Białostockiej, kierownicy Wydziałów Prezydium PRN,
Członkowie Egzekutywy KP PZPR, Sekretarz PK ZSL, przedstawiciele KM PZPR i FJN,
kierownicy poszczególnych zakładów pracy z terenu Dąbrowy Białostockiej i licznie
przybyła miejscowa ludność.
Ustalony przez Prezydium PRN porządek obrad przewidywał:
- otwarcie sesji /uwzględniające stwierdzenie, że dotychczasowi radni GRN są radnymi
MRN/
- wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- referat okolicznościowy w związku z utworzeniem miasta Dąbrowa Białostocka,
- wybór Prezydium MRN,
- powołanie Komisji MRN,
- podjęcie uchwały w sprawie utworzenia biura miejskiego,
- zapytania i wolne wnioski.
Po wygłoszeniu przez Przewodniczącego Prezydium PRN referatu okolicznościowego
zabrali glos – Sekretarz KP PZPR, Sekretarz PK ZSL, Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego i Przewodniczący PK FJN, którzy scharakteryzowali dorobek miasta
w okresie XX-lecia władzy ludowej oraz złożyli życzenia Miejskiej Radzie Narodowej i
jej organom.
Następnie Miejska Rada Narodowa dokonała wyboru /w głosowaniu tajnym/
Prezydium MRN w składzie :
- Przewodniczący Prezydium MRN, którym został dotychczasowy Przewodniczący GRN,
- Zastępca Przewodniczącego Prezydium MRN /niestale urzędujący/,
- trzech niestale urzędujących członków Prezydium MRN.
Z kolei Miejska Rada Narodowa powołała następujące stałe komisje :
- Finansów i Budżetu,
- Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego,
- Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,
- Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności,
- Oświaty i Kultury,
- Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej,
- Mandatową.
Komisja Rolnictwa i Leśnictwa powołana została w 9 osobowym składzie, a
pozostałe w składzie 6 osobowym.

2/ W celu dostosowania struktury organizacyjnej Prezydium dotychczasowej GRN do
potrzeb nowej jednostki administracyjnej, Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o
utworzeniu biura miejskiego.
3/ W pierwszej dekadzie m-ca grudnia 1964 r. zamówione zostały do użytku Prezydium i
biura miejskiego pieczęcie i stemple. Stemple zostały już wykonane i są w posiadaniu
biura miejskiego, natomiast pieczęcie do chwili obecnej nie zostały jeszcze wykonane
przez Mennicę Państwową. Podobnie nie zostały wykonane dotychczas zamówione dla
Prezydium MRN szyldy.
4/ Miasto Dąbrowa Białostocka objęte zostało postanowieniami uchwały Nr 36 / 404
Prezydium WRN z dnia 12 listopada 1964 r. w sprawie dalszej aktywizacji gospodarczej
miast nie stanowiących powiatów.
5/ W rezultacie uzgodnień dokonanych pomiędzy tut. Wydziałem Finansowym a Wydziałem
Finansowym WRN postanowiono, że wymiar podatku gruntowego na 1965 r. na terenie
całego powiatu pozostaje na poziomie dotychczasowym tj. wg strefy wiejskiej oddalonej.
Wszystkim bowiem podatnikom doręczone zostały nakazy płatnicze przed wejściem w
życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1964 r. w sprawie
utworzenia miasta Dąbrowa Białostocka i w chwili obecnej brak jest podstaw do zmiany
tych nakazów w kierunku zwiększenia na rok bieżący wymiaru podatku gruntowego.
Nowe strefy ekonomiczne uwzględnione zostaną przy wymiarze podatku gruntowego na
1966 rok.
Budżet miasta Dąbrowa Białostocka jest obecnie w trakcie dostosowywania do zadań
MRN i przedłożony zostanie jej do uchwalenia na następnej sesji w m –cu lutym br.

Sekretarz Prezydium
Zieziula Franciszek

