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PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 kwietnia 1990 r.

w sprawie wyborów

uzupełniających

W związku z uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Senatu, na podstawie art. 95
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 kwi~tnia 1989 r. - Ordynacja
wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989-1993 (Dz. U. Nr 19, poz. 102 i Nr 36,
poz. 198) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
- Ordynacja wyborcza do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej (Dz. U. Nr 19, poz. 103), w związku z art. 3 ust.
2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 19, poz. 101)
stanowi się, co następuje:

do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa lubelskiego do
mandatu, którego wygaśnięcie stwierdził Senat Rzeczypospolitej Polskiej .
§ 2. Datę wyborów wyznacza
maja 1990 r.

się

na

niedzielę,

dnia 27

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności

wyborczych, określa kalendarz wyborczy,
do niniejszego zarządzenia.

stanowiący

załącznik

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski
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Poz. 1 28 i 1 29
Załącznik

do zarządzen i a Prezydenta
Rzeczypospolitej Pólskiej z dnia 3 kwietnia 1990 r. (poz. 128)

KALENDARZ WYBORCZY
Data wykonania czynności
wyborczych

Treść czynności

do 28 kwietnia 1990 r.

-

podanie do wiadomości wyborców uchwał prezydiów rad narodowych stopnia podstawowego w sprawie numerów i granic obwodów
głosowania oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych

do 30 kwietnia 1990 r.

-

zgłaszanie kandydatów na senatora do zarejestrowania wraz z oświadczeniami kandydatów
o wyrażeniu zgody na kandydowanie

do 7 maja 1990 r.

-

wyłożenie
wglądu

do 12 maja 1990 r.

-

podanie do wiadomości wyborców danych
o kandydatach na senatora

do 21 maja 1990 r.

-

zgłaszanie do wojewódzkiej komisji wyborczej
mężów zaufania do tej komisji i obwodowych

spisów wyborców do publicznego
,

komisji wyborczych

.

27 maja 1990 r.

-

wybory uzupełniające do Senatu RP w okręgu
wyborczym obejmującym obszar województwa lubelskiego

1O czerwca 1 990 r.

-

ponowne
cych

głosowanie

w wyborach

uzupełniają-
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z dnia 12 marca 1990 r.
w sprawie wykazu

przedsiębiorstw państwowych

podlegających

oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych
zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego.

Na podstawie art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23
1987 r. o utworzeniu Wspólnoty Energetyki
i Węgla Brunatnego (Dz. U. Nr 33, poz. 184) zarządza się, co
października
następuje:

§ 1. Ustala się wykaz przedsiębiorstw państwowych
oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla
Brunatnego, stanowiący załącznik do rozporządzenia .

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16
marca 1989 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państ
wowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego (Dz. U. Nr 17, poz. 95) .
§ 3.
szenia.

Rozporźądzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło-

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
Załącznik do rozporządzenia Rady M inistrów z dnia 12 marca 1.990 r. (poz. 129)

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PODLEGAJĄCYCH ZGRUPOWANIU WE WSPÓLNOCIE ENERGETYKI I WĘGLA BRUNATNEGO
1. Zakład Energetyczny "Warszawa-Miasto" w Warszawie,
2. Zakład Energetyczny "Warszawa -Teren" w Warszawie,
3. Zakład Energetyczny "Łódź-Miasto" w Łodzi,
4. Zakład Energetyczny "Łódź-Teren" w Łodzi,
5. Zakład Energetyczny "Płock" w Płocku,
6. Zakład Energetyczny "Białystok" w Białymstoku,
7. Elektrownia "Bełchatów" w Rogowcu,

8. Zespół Elektrowni "Ostrołęka" w Ostrołęce,
9. Zespół Elektrociepłowni w Łodzi,
10. Zespół Elektrociepłowni "Warszawa" w Warszawie,
11 . Zakład Energetyczny "Wrocław" we Wrocławiu ,
12. Zakład Energetyczny " Wałbrzych" w Wałbrzychu,
13. Zakład Energetyczny " Jelenia Góra" w Jeleniej Górze,
14. Zakład Energetyczny " Legnica" w Legnicy,

