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USTAWA
z dnia 25

września

1987 r.

o nadanluPaóstwoweJ Wy,iszej Szkole Sztuk Plaatycznycll wtodd, Imienia
Art. t. Państwowej Wyiszej Szkołe Sztuk PIastycznych w ł.odzinadaje się nazwę: "P<ióstwowa Wyższa
Szkoła Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskie
go w lódzi'·,

Władysława ~trzem1ńsklego.

Art. 2. Ustawa wchodzi w
nika 1987 r.

życie

z dniem 1

paździer

PrzewodQiczący Rady Państwa: w z. K. Bcuciko\vski
Państwa: Z. Surowiec

Sekretarz Rady

158
, UCHWAŁA IłADY "

z -dnia 17

w sprawie

łizclególowyc~zasad

z ",
' dnia

września

I

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy
6 maja
1987r. o konsultacjach społecznych i refetendum (Dz. U.
Nr 14, poz. 83} RlltlaPaństwauchwala, co następuje:
Przepis ogólny.. '
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i , try~
przeprowadzania:
, .
"
r
l) referendum ogólnokrajowego, o którym postanowi
Sejm,
2) referendum lokalnego, o którym postanowią wojewódzJM rada narodowa lub rada narodow<1 stopnia
podstawowego.

Obwody glosowan1a
§ 2.

PAI\lSTWA

1. " Refer~dul1\.prze.prow.adza --się VI obwo~ach

glosowania '- utworzonych-dła '_~ostatnio ' . 1'f%eprowadmnych
wyborów do iad narodowych.

t 987 r~

łłybuprzeprowadzanla

referendum.

2. Jei.eli w okresie od ostatnio przeprowadzonych
wyboróW do rad narodowych nastąpiły istotne ' zmiany
związane z ' ruchem ludności, a w szczególności powstały
nowe jednostki osieąleńcze nie ujęte w dotychczasowym
podzialę na · obwody, organy określone w art. 21 ust. l
i art. 22 ust. l i 4 ustawy z dnia 13 Jutego 1984 r. !.Ordynacaa w1horcźd do rad narodowych (Dz. U. Nr 8,
poz. 32) mogą tworzyć nowe obwody głosowania lub znosić. dotychczasowe, z zachowaniem wanmków ok'reślonych
w tej ustaWie.
3. W referendum ogólnokrajowym mogą być two~
rzone' odrębne obwody głosowania Vi mi'?iscach czasowego
pobytu osób uprawni"onych do udziału w referendum.
przebywających tam _VI zWiązIsu z pracą, nauką, odbywaniem zasadniczej. słuźby w obronie cywilnej, leczeniem
lub opieką społeczną.
'

4. Prezydia rad narodowycb stopnia podstawowego,
dla obszaru objętego ' referendum. podają dO;

wl,aściwe

