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Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej

Poz. 35 — Nr VIII/29/77 z dnia 5 grudnia 1977 r. w spra
wie planu rozwoju społeczno-gospodarczego i
budżetu województwa suwalskiego na 1978 r.
Poz. 36 — Nr VIII/31/77 z dnia 5 grudnia 1977 r. w spra
wie utworzenia Mazurskiego Parku Krajobra
zowego.
Akty prawne terenowych organów administracji
państwowej

Poz. 37 — Zarządzenie Nr 24 Wojewodów Olsztyńskiego i
Suwalskiego z dnia 1 lipca 1977 r. w sprawie
ustalenia klas czystości wód powierzchniowych

Poz. 35
Uchwała N r VIII/29/77
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach

z dnia 5 grudnia 1977 r.
w sprawie planu rozwoju społeczno-gospodarczego i bud
żetu województwa suwalskiego na 1978 rok.

Na podstawie art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r.
o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r., Nr 26, poz. 139), art.
3, art. 39 ust. 1 i 4, art. 42, art. 67 ust. 2, ustawy z dnia 25
listopada 1970 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 29, poz.
244) Wojewódzka Rada Narodowa uchwala zadania rozwo
ju społeczno-gospodarczego województwa, jednostkowy bud
że
t wojewódzki oraz zbiorczy budżet województwa na 1978
rok.
A.. Plan społeczno-gospodarczy województwa
Wojewódzka Rada Narodowa w oparciu o założenia poli
tyki społeczno-gospodarczej wytyczone na V II Zjeździe
PZPR jak również IX Plenum Komitetu Centralnego PZPR
oraz ocenę wykonania planu społeczno-gospodarczego wo
jewództwa w 1977 r., jako kierunkowe założenia na 1978 r.
przyjmuje:
— zapewnienie uzyskania planowanego przyrostu produkcji
w drodze zwiększenia wydajności pracy, osiągnięcia dal
szej racjonalizacji w gospodarce siłą roboczą i fundu
szem płac;
— poprawę gospodarowania surowcami i materiałami, a w
szczególności ograniczenia materiałochłonności produk
cji wyrobów produkowanych masowo;
— konsekwentną realizację programu gospodarki żywno
ściowej poprzez prawidłowe gospodarowanie ziemią,
ogólny wzrost poziomu agrotechnicznego, zwiększenie
powierzchni upraw zbóż, buraków cukrowych i roślin
oleistych;
— doskonalenie przebiegu procesów inwestycyjnych, a
zwłaszcza:
a) koncentrację nakładów na zadaniach kontynuowa
nych z uwzględnieniem możliwości ich przyśpieszenia,
b)-uprzywilejowanie i uwzględnienie w sferze produkcji
inwestycji modernizacyjnych,
* Ostatni numer

na terenach granicznych województw olsztyń
skiego i suwalskiego.
Poz. 38
Zarządzenie Nr 48/77 W ojewody Suwalskiego z
dnia 9 września 1977 r. w sprawie utworzenia
Ośrodka Doskonalenia Kadr Urzędu W ojewódz
kiego oraz ustalenie jego statutu organizacyj
nego.
Poz. 39
Decyzja Nr 24/77 W ojewody Suwalskiego z dnia
5 maja 1977 r. w sprawie uznania za pomniki
przyrody tworów przyrody i ich skupień.
Poz. 40 — Zarządzenie Nr 7 Naczelnika Gminy w Raczkach
z dnia 10 maja 1977 r. w sprawie ustalenia sta
wek odszkodowania za tereny budowlane przej
mowane na własność Państwa.

c) zaostrzenie warunków podejmowania nowych zadań
inwestycyjnych,
— systematyczną poprawę zaopatrzenia rynku i struktury
podaży towarów w dostosowaniu do rosnących dochodów
i potrzeb ludności;
— oparcie rozwoju działalności w sferze poza produkcją
materialną na podniesieniu efektywności wykorzystania
przyznanych środków, ograniczając odpowiednio wzrost
wydatków budżetowych.
Ilekroć w postanowieniach uchwały jest mowa o procen
cie wzrostu w 1978 r. — należy przez to rozumieć porówna
nie z przewidywanym wykonaniem 1977 r.
Ustala się następujące zadania na 1978 r. w poszczegól
nych działach gospodarki województwa.
Poziom życia ludności

I. Dochody ludności oraz zaopatrzenie w towary i usługi:
1. Szacuje się, że przeciętne przychody ludności w 1978
roku wyniosą 15,5 mld zł (wzrost o 9,8%), w tym:
— dochody z tytułu wynagrodzeń objętych fundu
szem płac — 6,1 mld zł (wzrost o 6,4%),
— wypłaty świadczeń społecznych — 1,1 mld zł,
— przychody pieniężne ludności z tytułu sprzedaży
artykułów rolnych — 5,1 mld zł,
— pozostałe przychody — 2,8 mld zł.
2. Szacuje się, że łączne wydatki ludności wyniosą
14,8 mld zł (wzrost o 10,0%), w tym:
— fundusz nabywczy na zakup towarów — 11,1 mld
złotych (wzrost o 10,5%),
— opłaty za usługi — 1,5 mld zł (wzrost o 12,3%),
— podatki i opłaty — 0,4 mld zł,
— spłata kredytów — 0,8 mld zł,
— odpływ pieniądza do innych województw — 0,5
mld złotych.
Szacuje się, że przyrost wkładów na książeczkach
oszczędnościowych w NB P i BGŻ wyniesie 0,7 mld zł.
3. Sprzedaż detaliczna towarów ogółem osiągnie w ar
tość 12 248,6 mln zł, co stanowi wzrost o 8,6%.
4. Obroty w zakładach gastronomicznych wyniosą 798,3
mln złotych i wzrosną o 8,3%.
5. Zakłada się, że sieć sklepów handlu uspołecznionego
zwiększy się o 15 i osiągnie stan 1602 jednostek o
łącznej powierzchni użytkowej 138,2 tys. m2.
Sieć zakładów gastronomicznych wzrośnie o 6 jed
nostek do 297 zakładów o 20,5 tys. miejsc konsump
cyjnych.

Str. 2

DZIENNIK URZĘDOW Y WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ

6. Globalna wartość usług dla ludności świadczonych
przez jednostki gospodarki uspołecznionej — (planu
centralnego i terenowego) wyniesie 1522,6 mln zł,
przy dynamice 112,3%, w tym w planie terenowym
— 535 mln zł, co oznacza wzrost o 17,5%.
7. Szacuje się, że rzemiosło indywidualne w 1610 za
kładach zatrudniających 2840 osób zrealizuje usługi
dla ludności wartości 305 mln zł.
II. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna.
1. W budownictwie mieszkaniowym zakłada się wybu
dowanie ogółem 3498 mieszkań o 212,8 tys. m2 po
wierzchni użytkowej, w tym:
— w budownictwie uspołecznionym dla ludności nie
rolniczej — 1815 mieszkań o 90 tys. m2 powierzch
ni użytkowej,
— w budownictwie uspołecznionym dla ludności
rolniczej — 736 mieszkań o 32,8 tys. m2 po
wierzchni użytkowej,
— w budownictwie indywidualnym dla ludności nie
rolniczej — 454 mieszkania o 45,0 tys. m2 po
wierzchni użytkowej,
— w budownictwie indywidualnym dla ludności rol
niczej — 493 mieszkania o 45,0 tys. m2 powierzch
ni użytkowej.
2. Ustala się, że powierzchnia urządzeń towarzyszą
cych uspołecznionemu budownictwu mieszkaniowemu
dla ludności nierolniczej wyniesie 2,6 tys. m2.
3. Zadania przewozowe komunikacji miejskiej powinny
wzrosnąć o 6,5%.
4. Nakłady na kapitalne remonty urządzeń komunal
nych wyniosą 119 mln zł.
III. Oświata i wychowanie.
1. Liczba dzieci w przedszkolach i placówkach wycho
wania przedszkolnego wyniesie 15 350 (wzrost o 3,0%),
w tym w przedszkolach typu miejskiego 7400, tj. o
1,3% więcej.
2. Liczba dzieci w wieku 6 lat objętych wychowaniem
przedszkolnym wzrośnie o 3,2% i wynosić będzie
7500.
3. W 285 szkołach podstawowych uczyć się będzie 63 400
uczniów, to jest o 8,0% mniej niż w roku poprzed
nim.
4. Liczba absolwentów szkół podstawowych w roku
szkolnym 1977/78 wyniesie 8350, podczas gdy w roku
1976/77 wynosiła 8490 absolwentów.
5. Do I klas liceów ogólnokształcących i szkół zawo
dowych można przyjąć 9240 uczniów, w tym:
— do liceów ogólnokształcących
— 1420 uczniów,
— do szkół zawodowych
— 7820 uczniów.
IV. Ochrona zdrowia.
W dziedzinie ochrony zdrowia i opieki nad dzieckiem
zakłada się w roku 1978 wzrost:
— łóżek w szpitalach ogólnych do 1840, uzyskując
wskaźnik, 43,4 łóżka na 10 000 mieszkańców,
— miejsc w żłobkach na 100 dzieci w wieku 0— 3 lat
z 3,4 — do 3,5,
— lekarzy medycyny o 18 — 459, dentystów o 10 — do
135 i personelu średniego o 391 — do 2778 osób,
— miejsc w domach pomocy społecznej do 1150,
— sieć ośrodków zdrowia na wsi pozostanie na tym sa
mym poziomie i wyniesie 72 jednostki.
V. Kultura i sztuka.
1. Zakłada się wzrost liczby ośrodków kultury do 45,
pozostała sieć placówek kulturalnych pozostanie na
poziomie roku 1977.
2. Kina stałe dysponować będą 8581 miejscami, w tym
kina państwowe — 6226.
VI. Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek.
W dziedzinie kultury fizycznej i turystyki zakłada się
wzrost sal gimnastycznych — do 88, stadionów i boisk
do 32.
Przewiduje się dalszy wzrost miejsc wczasowych o
735, z tego w kwaterach prywatnych — o 400.

metodą jednostek na pełnym wewnętrznym rozra
chunku gospodarczym) osiągnie poziom 14 387,5 mln
złotych, co oznacza wzrost o 6,1%, w tym w prze
myśle terenowym — 405,1 mln zł (wzrost o 6,2%).
2. Struktura sprzedaży ukształtuje się następująco:
— na zaopatrzenie rynku
— 31,1%
— na eksport
— 9,8%
— na cele zaopatrzeniowo-inwestycyjne
— 59,2%
3. Zatrudnienie w przemyśle wyniesie 22,9 tys. osób,
w tym w przemyśle terenowym — 1823 osoby.
4. Wartość sprzedaży na 1 zatrudnionego w przemyśle
ogółem wyniesie 630,1 tys. zł, a w przemyśle tere
nowym — 222,2 tys. zł.
II. Rolnictwo.
1. Przyjmuje się, że powierzchnia zasiewów w całym
rolnictwie powinna wynieść 352,0 tys. ha, w tym
roślin zbożowych — 194,0 tys. ha, to jest o 3,1%
więcej niż w 1977 r.
2. Plony ważniejszych upraw powinny ukształtować się
następująco:
— zboża ogółem
— 25,5 q/ha, tj. o 7,6% więcej
— ziemniaki
— 206 q/ha, tj. o 2,0% więcej,
— buraki cukrowe — 230 q/ha, tj. o 9,5% więcej.
3. Pogłowie zwierząt gospodarskich osiągnie następu
jący stan:
1978
urn
W1

bydło (tys. sztuk)
378
101,2
trzoda chlewna (tys. szt.)
485
103,3
4. Podstawowe wielkości w zakresie skupu niektórych
produktów rolnych ukształtują się jak niżej:
1978
wn

mi

— żywiec ogółem w przeliczeniu
na wagę poubojową (tys. ton)
58,5
110,8
— mleko (mln litrów)
328,0
106,8
5. Przewiduje się, że nawożenie mineralne w przelicze
niu na 1 ha użytków rolnych pod zbiory w całym
rolnictwie powinno wynieść 206 kg NPK, co stano
wi wzrost o 16% w stosunku do 1977 r.
6. W ramach nakładów inwestycyjnych przewiduje się
realizację następujących ważniejszych zadań:
— zmeliorowanie 5,3 tys. ha użytków rolnych, w tym:
a) grunty orne
— 3,8 tys. ha
b) użytki zielone
— 1,5 tys. ha
— zagospodarowanie pomelioracyjne łąk i pastwisk:
a) 1,6 tys. ha,
b) zelektryfikowanie 133 zagród i poprawa wa
runków zasilania w 1200 gospodarstwach,
c) budowa 13,2 km sieci wodociągowej, w tym
13 km wodociągów zbiorowych i 0.2 km wo
dociągów zakładowych.
III. Transport i łączność.
Nakłady produkcyjne ogółem na utrzymanie dróg w
województwie wyniosą 3357 tys. zł i będą wyższe o 2,2%
niż w 1977 r.
IV. Budownictwo.
Określa się wstępnie, że przedsiębiorstwa budowlano-montażowe planu centralnego i terenowego dyspono
wać będą produkcją podstawową wartości 2790,0 mln zł
Środki realizacji planu

I. Inwestycje.
1. Rzeczywiste nakłady inwestycyjne (bez rolnictwa) w
planie terenowym rad narodowych wyniosą 423,2 tys .
złotych, w tym roboty budowlano-montażowe 357,2tys.
tys. zł. Ustala się następujący podział limitu inwe
stycyjnego przyznanego przez Komisję Planowania
przy Radzie Ministrów
na jednostki wojewódzkie
(poza rolnictwem):
Plan na 1978 rok Struktura
w tym: nakładów
Ogółem roboty:
w %%

Produkcja materialna
I. Przemysł.
1. Wartość sprzedaży wyrobów, robót i usług własnej
produkcji w przemyśle uspołecznionym (mierzonej

Nr 8/Poz. 35

Ogółem — mln zł
w tym:

423,2

357,1

100,0
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Nr 6/Poz. 35—36

Zjedn. Przeds. Komun.
261,8
228,2
61,9
pozostałe wydziały
161,4
128,9
38,1
Na rolnictwo w planie rad narodowych przeznacza
się lim it w wysokości 318 mln zł, w tym na roboty
budowlano-montażowe — 294 mln zł.
2. Zakłada się, że nakłady inwestycyjne spółdzielczości
terenowej wyniosą 649,3 mln zł.
3. Na kapitalne remonty w jednostkach budżetowych
rad narodowych przeznacza się środki w wysokości
264,4 mln zł, w tym w gospodarce komunalnej —
119,0 mln zł.
4. Dotacja finansowa pomocy Państwa na popieranie
czynów społecznych ustalona została w wysokości 30
mln zł.
III. Zatrudnienie.
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nikających z przepisów prawa budżetowego oraz usta
w y budżetowej na rok 1978.
— dysponowania rezerwą na nieprzewidziane wydatki,
pochodzącą z ponadplanowych dochodów oraz
nie
wykorzystanych kredytów budżetowych za rok 1977.
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej
(— ) Zbigniew Białecki

Poz. 36
Uchwała N r VIII/31/77
W ojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach
z dnia 5 grudnia 1977 r.
w sprawie utworzenia Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Szacuje się, że zatrudnienie w gospodarce uspołecz
nionej (bez uczniów i zatrudnionych w pracy nakład
czej) wyniesie 119,3 tys. osób, w tym w przemyśle 29,0
tys. osób. Stanowi to w stosunku do 1977 r. przyrost
ogółem o 940 osób, w tym w przemyśle 320 osób.
B. Budżet
1. Uchwala się dochody budżetu zbiorczego województwa
w wysokości 2 648 582 tys. zł oraz wydatki tego budżetu
w wysokości 2 648 582 tys. zł zgodnie z załącznikiem Nr
1 i 2.
2. Uchwala się rezerwę budżetową na nieprzewidziane w y
datki dla budżetów objętych zbiorczym budżetem woje
wództwa w wysokości 9546 tys. zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
3. Ustala się dotacje oraz dochody własne rad narodowych
zgodnie z załącznikiem N r 2.
4. Dochody zakładów budżetowych, środków specjalnych,
gospodarstw pomocniczych i funduszów celowych zbior
czego budżetu województwa wyniosą 596 543 tys. zł —
w tym dotacje z budżetu 136 955 tys. zł, oraz koszty (wy
datki) wyniosą 622 512 tys. zł, w tym nadwyżki do prze
kazania na rzecz budżetu — zgodnie z załącznikiem
Nr 3.
5. Uchwala się dochody budżetu jednostkowego wojewódz
twa w wysokości 2 301 987 tys. zł oraz wydatki tego bud
żetu w wysokości 2 301 987 tys. zł — zgodnie z załączni
kiem N r 5.
6. Dochody zakładów budżetowych, środków specjalnych,
gospodarstw pomocniczych i funduszów celowych budże
tu wojewódzkiego wyniosą 398 809 tys. zł, w tym dotacje
z budżetu 76 731 tys zł oraz koszty (wydatki) wyniosą
424 778 tys. zł — zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7. Dochodami własnymi budżetów rad narodowych stopnia
podstawowego są dochody wymienione w art. 4, ust. 1
pkt 4— 14 projektu ustawy budżetowej na rok 1978 oraz
wymienione w pkt 1 art. 4 wpłaty od banków spół
dzielczych, oddziałów Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Turystycznego oraz spółdzielni zaopatrzenia i zbytu.
Pozostałe dochody wymienione w pkt 1 oraz dochody
wymienione w pkt 2 i 3 art. 4 projektu ustawy budżeto
wej na 1978 r. są dochodami własnymi jednostkowego bud
żetu województwa.
C.

Postanowienia końcowe

1. Zobowiązuje się Wojewodę do zapewnienia pełnej reali
zacji zadań zawartych w niniejszej uchwale oraz two
rzenia warunków do ich przekroczenia, w przypadkach
społecznie i gospodarczo uzasadnionych, wynikających
z rzeczywistych potrzeb gospodarki województwa.
2. Zobowiązuje się Wojewodę do poczynienia starań w kie
runku:
— zwiększenia w 1978 r. zaopatrzenia rolnictwa w na
wozy i środki chemiczne, maszyny i narzędzia rolni
cze oraz materiały budowlane dla osiągnięcia założo
nego w planie poziomu produkcji rolnej;
— zabezpieczenia sprawnej i terminowej realizacji bu
downictwa mieszkaniowego i towarzyszącego.
3. Upoważnia się Wojewodę do:
— wprowadzania w ciągu roku, w razie uzasadnionych
potrzeb zmian w ustalonych niniejszą uchwałą za
daniach i środkach planu społeczno-gospodarczego
województwa, pod warunkiem zachowania podstawo
wych proporcji planu.
— upoważnia się Wojewodę do dokonywania przeniesień
kredytów W budżecie wojewódzkim, w granicach w y

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 25
stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r.
Nr 26, poz. 139, zm. 1977 r. Nr 11, poz. 44) oraz w związku
z § 7 ust. 2 uchwały Nr 148 Rady Ministrów z dnia 9 lipca
1976 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, uzgadniania
i zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania prze
strzennego (Monitor Polski Nr 31, poz. 135), Wojewódzka
Rada Narodowa w Suwałkach uchwala, co następuje:
§ 1
1. Utworzyć na obszarze województwa suwalskiego M a
zurski Park Krajobrazowy, który Obejmie tereny o naj
wyższych dla rejonu wielkich jezior mazurskich w ar
tościach przyrodniczych, krajoznawczych i estetyczno-wi
dokowych.
2. Park obejmie obszar w większości zalesiony oraz liczne
jeziora, w tym jezioro Śniardwy. Tereny te należą do
gmin: Ruciane Nida, Pisz, Orzysz, M ikołajki o łącznej
powierzchni około 35 526 ha, co stanowi 70% ogólnej po
wierzchni Parku; pozostała jego część znajduje się w
województwie olsztyńskim.
3. Strefę ochronną Parku stanowią obszary należące do
gmin: Ruciane Nida, Pisz, Orzysz, Mikołajki.
4. Granice utworzonego Parku i jego strefy ochronnej
przedstawiono na załączonym szkicu sytuacyjnym uzu
pełnionym opisem granic.
5. Park stanowić będzie w powiązaniu z graniczącą z nim
powierzchnią wyodrębnioną w województwie olsztyńskim
— jedną całość organizacyjną.

1. Utworzenie Parku ma na celu zachowanie w krajobrazie
tych elementów, które decydują o jego wartościach przy
rodniczych oraz uzyskanie warunków do właściwego w y 
korzystania terenów dla nauki, dydaktyki i turystyki
krajoznawczej.
2. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 1, koniecz
ne jest zapewnienie intensywnej ochrony środowiska tak
wsamym Parku jak i jego strefie ochronnej, w szcze
gólności przez:
1) utrzymanie wysokiego stanu higieny wody i powie
trza,
2) stabilizację stosunków wodnych,
3) podnoszenie walorów krajobrazowych metodami przy
rodniczymi,
4) preferencją funkcji społeczno-kulturalnych na części
obszarów leśnych.
§ 3
Wojewoda Suwalski spowoduje, aby terenowe organy ad
ministracji państwowej i gospodarczej wykonywały i prze
strzegały w swojej bieżącej działalności na terenach obję
tych szczególną ochroną (§ 1) zadania i ograniczenia w yni
kające z następujących ustaleń:
1. na terenie Parku i strefy ochronnej należy:
1) wyznaczyć strefy o charakterze osłony wokół jezior
o dużym znaczeniu turystycznym,
2) określić obszary zakazu stosowania chemicznych
środków produkcji w leśnictwie,
3) tworzyć rejony bez skażeń powietrza atmosferyczne
go przykrymi zapachami,
4) wyznaczyć obszary z zakazem wznoszenia jakichkol
wiek budowli,
5) stosować właściwy dobór form architektonicznych
zharmonizowanych z krajobrazem,
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6) przewidzieć w planach urządzania gospodarstwa leś
nego odpowiednie powierzchnie lasów ochronnych i
lasów masowego wypoczynku, dla zabezpieczenia
funkcji Parku,
7) prowadzić zalesienia, odnowienia i zadrzewienia wy
łącznie rodzimymi gatunkami drzew i krzewów,
8) intensyfikować prace zadrzewieniowe i zalesieniowe
zmierzające do podnoszenia walorów krajobrazowych
i funkcji biologicznej Parku,
9) wnioskować o objęcie ochroną prawną projektowa
nych rezerwatów przyrody,
10) przestrzegać chłonności turystycznej Parku limito
wanej odpornością środowiska przyrodniczego i w
tym celu regulować dostęp do określonych obiektów
lub terenów,
11) budować w miejscach wyznaczonych proste urządze
nia ułatwiające i uatrakcyjniające krajoznawstwo
(punkty widokowe, wiaty przeciwdeszczowe, ścieżki
dydaktyczne).
2. na terenie Parku nie należy dopuszczać do:
1) odprowadzania ścieków do jezior,
2) zmiany stosunków wodnych z wyjątkiem sztucznych
wahań poziomu wody w jeziorach do 0,5 m,
3) lokalizacji wysypisk i grzebowisk, przeterminowa
nych środków ochrony roślin i ich opakowań,
4) eksploatacji surowców mineralnych i niszczenia gle
by,
5) chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt poza
planem pozyskania zwierzyny łownej i połowu ryb,
6) zbioru roślin dziko rosnących podlegających częścio
wej ochronie prawnej,
7) realizacji działalności gospodarczej zmieniającej ist
niejący krajobraz Parku lub niszczącej naturalne
zespoły roślinne i zwierzęce,
8) umieszczania bez uzgodnienia z organem ochrony
przyrody I instancji, ogłoszeń reklamowych lub in
nych tablic, napisów oprócz znaków drogowych i
wodnych,
9) budowy napowietrznych linii wysokiego napięcia,
10) lokalizacji budownictwa letniskowego lub rozbudo
wy ośrodków rekreacyjnych nie związanych z kraj
oznawczą funkcją Parku.
§4
Zobowiązuje się Wojewodę Suwalskiego do:
1. Spowodowania opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego Parku i jego strefy ochronnej w termi
nie do dnia 31 grudnia 1981 r.
2. Powołania w porozumieniu z Wojewodą Olsztyńskim
wspólnej Rady Parku, która będzie sprawowała nadzór
nad realizacją intensywnej ochrony Parku i jego strefy
ochronnej oraz ustalenia zakresu działania tej Rady.
3. Przedstawienia Wojewódzkiej Radzie Narodowej w II
połowie 1978 r. informacji o przebiegu realizacji uchwały.
§5
Upoważnia się Wojewodę Suwalskiego do dokonywania
ewentualnej korekty granicy Parku i jego strefy ochronnej
z uwzględnieniem badań naukowych wykonanych dla ob
szaru Parku i jego strefy ochronnej. Zmiany podlegają
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WRN w Suwałkach.
§6
Zobowiązuje się Komisję Zdrowia, Spraw Socjalnych i
Ochrony Środowiska do kontroli przebiegu realizacji
uchwały.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 1978 r. i pod
lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Suwałkach.
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej
(—) Zbigniew Białecki
Poz. 37
Zarządzenie Nr 24
Wojewodów Olsztyńskiego i Suwalskiego
z dnia 1 lipca 1977 r.

Nr 8/Poź. 36—38

w sprawie ustalenia klas czystości wód powierzchniowych
na terenach granicznych województw olsztyńskiego i su
walskiego.
Na podstawie § 1 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie klasyfikacji wód,
warunków jakim powinny odpowiadać ścieki oraz kar pie
niężnych za naruszenie tych warunków (Dz. U. Nr 41, poz.
214) zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się klasy czystości niżej wymienionych wód po
wierzchniowych znajdujących się na terenach granicznych
województw olsztyńskiego i suwalskiego:
rzeka Krutynia
—- klasa I
rzeka Guber
— klasa I
rzeka Omet
— klasa II
Kanał Mazurski
— klasa I
§2
Traci moc zarządzenie b. Prezydiów Wojewódzkich Rad
Narodowych w Olsztynie i Białymstoku z dnia 2 grudnia
1971 r. w sprawie klasyfikacji jakości wód powierzchnio
wych na terenach granicznych województw olsztyńskiego i
białostockiego (Dz. Urz. WRN w Olsztynie z 1972 r. Nr 3,
poz. 27).
§3
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych WRN w Olsztynie i
Suwałkach.
Wojewoda
(—) mgr Sergiusz Rubczewski
Wojewoda
(—) mgr Eugeniusz Złotorzyński
Poz. 38
Zarządzenie Nr 48/77
Wojewody Suwalskiego
z dnia 9 września 1977 r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Kadr Urzędu
Wojewódzkiego oraz ustalenia jego statutu organizacyjnego,
Na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie zasad organizacji urzę
dów terenowych organów administracji państwowej (Dz. U.
Nr 17, poz. 93) oraz w oparciu o wytyczne Ministerstwa
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
Nr TOA.II-743/22/76 z dnia 30 września 1976 r^ zarządza się,
co następuje:
§ 1
Tworzy się Ośrodek Doskonalenia Kadr Urzędu Woje
wódzkiego w Suwałkach z siedzibą w Gołdapi zwany dalej
,.Ośrodkiem”.
§2
Ustala się statut organizacyjny Ośrodka stanowiący za
łącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego i Kadr Urzęd1;
Wojewódzkiego wykonywać będzie w imieniu Wojewody
bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka.
§ 4*
Wykonanie zadań wynikających ze .statutu porucza s:s
dyrektorowi Ośrodka oraz dyrektorom zainteresowanych
wydziałów Urzędu Wojewódzkiego.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Nr 8/Poz. 38—39

§ 8

§ 6
Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu
Urzędowym W R N w Suwałkach.

w

Ośrodkiem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany
przez Wojewodę.

Dzienniku

W ojewoda
(— ) w/z mgr Józef Kapel
Wicewojewoda

§ 9
Dyrektor Ośrodka wykonuje swoje zadania przy pomocy
pracowników, w stosunku do których sprawuje funkcję
bezpośredniego przełożonego i określa szczegółowy zakres
czynności, obowiązków i odpowiedzialności.

Załącznik da zarządzenia N r 48/77
Wojewody Suwalskiego
z dnia 9 września 1977 r.

§

Dyrektor Ośrodka opracowuje projekty rocznych planów
pracy Ośrodka, które przedstawia do zatwierdzenia W oje
wodzie.

ST A T U T

III. Przepisy końcowe

Ośrodka Doskonalenia Kadr Urzędu Wojewódzkiego
w Suwałkach, z siedzibą w Gołdapi.

§ U

I. Zadania Ośrodka

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o
roczny plan dochodów i wydatków, będący częścią składo
w ą budżetu Wydziału Budżetowo-Gospodarczego Urzędu
Wojewódzkiego w Suwałkach.

§ 1
Ośrodek Doskonalenia Kadr Urzędu Wojewódzkiego, zwa
ny w dalszym ciągu „Ośrodkiem” wykonuje zadania w za
kresie doskonalenia zawodowego w szczególności osób za
trudnionych na stanowiskach terenowych organów admini
stracji państwowej stopnia podstawowego i ich zastępców
oraz pracowników zatrudnionych w urzędach podległych
terenowym organom administracji państwowej.

§

§ 12
Majątek nieruchomy oraz środki trwałe Ośrodka stanowią
część składową majątku Urzędu Wojewódzkiego w Suw ał
kach i podlegają ewidencji i zabezpieczeniu oraz konser
wacji na zasadach Ogólnych obowiązujących w Urzędzie
Wojewódzkim.

2

§ 13

Zakresem swego działania Ośrodek obejmuje teren woje
wództwa suwalskiego.

Zadania finansowo-gospodarcze Ośrodka wykonywać bę
dzie Wydział Budżetowo-Gospodarczy Urzędu Wojewódz
kiego, w szczególności w zakresie:
1 ) inwestycji i remontów,
2 ) wyposażenia w urządzenia, przedmioty, sprzęt niezbęd
ny do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka,
3) utrzymania w stanie użytku wszystkich instalacji tech
nicznych,
4) konserwacji ruchomości,
5) zabezpieczenia niezbędnych środków transportu dla po
trzeb Ośrodka,
6 ) obsługi finansowo-księgowej Ośrodka.

§ 3
Ośrodek realizuje swoje zadania w ramach ogólnej poli
tyki kadrowo — szkoleniowej.
§ 4
Ośrodek realizuje swoje zadanie w szczególności przez:
1) opracowywanie projektów okresowych planów doskona
lenia kadr,
2) organizowanie i bezpośrednie prowadzenie kursów, kur
sokonferencji i seminariów,
3) inicjowanie i organizowanie pozakursowych form do
skonalenia zawodowego pracowników, m.in. w drodze
szkolenia wewnętrznego i samokształcenia kierowanego,
4) współudział w organizowaniu lub bezpośrednie organi
zowanie wykładów, odczytów, prelekcji, pogadanek na
aktualne tematy społeczno-gospodarcze,
5) popularyzowanie nowoczesnych metod i technik zarzą
dzania,
6) prowadzenie działalności wydawniczej w formie skryp
tów i innych materiałów szkoleniowych, potrzebnych dla
doskonalenia zawodowego pracowników,
7) udzielanie pomocy — między innymi w drodze organi
zowania i prowadzenia punktów konsultacyjnych, udo
stępniania książek, skryptów i innych pomocy nauko
wych — pracownikom uzupełniającym wykształcenie w
zakresie szkoły średniej lub wyższej.

§ 14
Ośrodek stosuje przepisy instrukcji, kancelaryjnej
wiązującej w Urzędzie Wojewódzkim.

obo

§ 15
Ośrodek używa pieczątki nagłówkowej z napisem:
Urząd Wojewódzki
w Suwałkach
O ŚRODEK D O S K O N A L E N IA K A D R
z siedzibą w Gołdapi
§ 16
Dla znakowania
„O D K ”.

akt

Ośrodka

wprowadza

się

symbol

Wojewoda
(— ) w/z m gr Józef Kapel
Wicewojewoda

II. Organizacja Ośrodka
§ 5
Ośrodek stanowi samodzielną jednostkę
podporządkowaną Wojewodzie Suwalskiemu.

10

organizacyjną

Poz. 39

§ 6

Decyzja N r 34

Pracownicy Ośrodka są pracownikami Urzędu Wojewódz
kiego.

W ojewody Suwalskiego
z dnia 5 maja 1977 r.

§ 7

Ogólną liczbę etatów i poszczególne stanowiska pracy w
Ośrodku ustala Wojewoda.

.

w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody
i ich skupień.
N a podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r.

Nr 8/Poz. 39—40
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o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180 z późniejszymi
zmianami) postanawia się, co następuje:
1. Uznaję za pomniki przyrody następujące twory przyro
dy i ich skupienia:
1) 3 lipy znajdujące się w gminie Gołdap, miejscowość
Juchnajcze przy zabudowaniach Ob. Moroza Wacła
wa
I lipa — wysokości 24 m, obwód na wysokości 1,3 m
— 265 cm,
II lipa — wysokości 25 m, obwód na wysokości
1.3 m — 175 cm,
II I lipa — wysokości 21 m, obwód na wysokości
1.3 m — 230 cm;
2) Klon znajdujący się w gminie Gołdap, miejscowość
Juchnajcze przy zabudowaniach Ob. Michna Maria
na, wysokość 19 m, obwód na wysokości 1,3 m —
305 cm;
3) Dąb znajdujący się w mieście Gołdap ul. Tatyzy 2
na gruntach będących własnością Ob. Paszkowskiej
Danuty, o wysokości 26 m, obwód na wysokości
1.3 m — 285 cm;
4) Dąb znajdujący się na terenie miasta Gołdap przy
ul. Pionierskiej na gruntach będących własnością
Urzędu Miasta i Gminy w Gołdapi, o wysokości
23 m, obwód na wysokości 1,3 m — 320 cm;
5) Dąb znajdujący się na terenie miasta Gołdap na
Placu Zwycięstwa przy alejce spacerowej, własność
Urzędu Miasta i Gminy w Gołdapi, wysokość 24,5 m,
obwód na wysokości 1,3 m — 380 cm;
6) 3 dęby szypułkowe znajdujące się w oddziale 7 t
Nadleśnictwa Borki, Leśnictwo Koleniszki
I dąb wysokość 24 m, obwód na wysokości 1,3 m —
190 cm,
i
II dąb wysokość 25 m, obwód na wysokości 1,3 —
225 cm,
I I I dąb wysokość 26 m, obwód na wysokości 1,3 m
— 240 cm;
7) Cis pospolity występujący na powierzchni 25 arów
w oddziale 235 d Nadleśnictwa Czerwony Dwór;
8) Jałowiec pospolity znajdujący się w oddziale 110 k,
wysokość 7 m o obwodzie pnia 109 cm;
9) 5 sztuk sosny wejmutki znajdujące się w oddziale
112 f Nadleśnictwa Czerwony Dwór
I sosna wysokość 28 m, obwód na wysokości 1,3 m
— 190 cm,
II sosna wysokość 29 m, obwód na wysokości 1,3 m
— 116 cm,
I I I sosna wysokość 29 m, obwód na wysokości 1,3 m
— 110 cm,
IV sosna wysokość 30 m, obwód na wysokości 1,3 m
— 160 cm,
V sosna wysokość 30 m, obwód na wysokości 1,3 m
— 170 cm;
10) Lipa drobnolistna znajdująca się we wsi Niedźwie
dzi Róg gmina Ruciane Nida, o wysokości 26 m i o
obwodzie na wysokości 1,3 m — 380 cm;
2. W stosunku do pomników przyrody wymienionych w
ust. 1 zakazuje się:
1) wycinania, niszczenia lub uszkodzenia drzew,

2) zrywania pączków, kwiatów i liści oraz pozyskiwa
nia nasion,
3) zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia w po
bliżu pomnika przyrody,
4) umieszczenia tablic, napisów i innych znaków z wy
jątkiem znaków związanych z ochroną przyrody,
5) wykonywania innych czynności mogących zniszczyć
pomnik przyrody i przyczynić się do jego uszkodze
nia;
3. Poddanie pod ochronę obowiązuje bez względu na zmia
nę osoby właściciela lub użytkownika.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzien
niku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Suwałkach.
(— )

Wojewoda Suwalski
mgr Eugeniusz Złotorzyński

Poz. 40
Zarządzenie N r 7
Naczelnika Gminy w Raczkach

z dnia 10 maja 1977 r.
w sprawie ustalenia stawek odszkodowania za tereny bu
dowlane przejmowane na własność Państwa.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z. dnia 31 stycznia
1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi (Dz. U,
z 1969 r. Nr 27, poz. 216 z późniejszymi zmianami) — za
rządza się, co następuje:

§ 1
Ustala się stawkę odszkodowania za tereny budowlane
przejmowane na własność Państwa we wsiach Raczki, Do
wspuda i Moczydły w wysokości 10 zł za 1 m2.

§ 2
Traci moc uchwała Nr 97/644/73 Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Suwałkach z dnia 23 marca 1973 r,
w sprawie podwyższenia odszkodowania za grunty przejęte
na Skarb Państwa pod budownictwo mieszkaniowe (Dz.
Urz. W RN w Białymstoku Nr 7, poz. 64 — w części doty
czącej ustalenia stawek odszkodowania w e wsiach, gminy
Raczki.

§

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1977 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz
kiej Rady Narodowej w Suwałkach.
f

Naczelnik Gminy
(— ) Marian Wysocki

Adres Administracji: Suwałki, ul. Kościuszki N r 71 Urząd Wojewódzki pokój N r 22
Telefon: 2201— 2207 wewn. 26
P re n u m e ra ta płatn a z g óry . R oczna ze sk oro w id zem — 18 zł,
półroczn a
bez sk oro w id za —
10 zł.
C ena ogłoszeń: 1/1 stron y 240 zł, 3/4 str. (do 120 w ie rsz y ) 210 zł,
stron y do 80 w .) 165 zł, 1/4 stron y (do 40 w .) 90 zł, 1/3 strony
(do
20 w .)
60 zł.
D ro b n e do 100 w y r a z ó w 80 g r za w yraz.
W sze lk ie należności za pren u m eratę ogłoszenia i egzem plarze
p ojedy n cze n ale ży w p łac ać w N a r o d o w y m B a n k u Polskim O ddział
S u w a łk i N r 79006-433-225 cz. 26 rozdz. 9142 § 31.
C ena pojedynczego egzem plarza do 4 stron d ru k u w yn osi 90 gr —
przy w ię k sz ej ilości stron — o 30 g r w ię c e j od k ażd ej d ru k o w an e j
strony.
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