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161
USTAWA
z dnia 11 kwietnia 1990 r.
o szczególnych zasadach przeprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego wyborów uzupełniających
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 27 maja 1990 r.
Art. 1. W wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze województwa lubelskiego, zarządzonych na dzień 27 maja 1 990 r. , stosuje się przy
odpowiednim zastosowaniu przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 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) Le zmianami
wynikającymi z niniejszej ustawy.
Art . 2. 1. W wyborach uzupełniających, o których mowa wart. 1, głosowanie przeprowadza się w obwodach
głQsowan i a utworzonych dla wyborów do rad gmin .

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy obwodów głosowania
utworzonych na podstawie art. 14 ust. 3 i art. 16 ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata
1989- 1993.
Art. 3. Właściwymi do przeprowadzenia głosowania
i ustalenia jego wyników w obwodach, o których mowa
wart. 2 ust. 1, są obwodowe komisje wyborcze, powołane na
podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96).

Art. 4. Głosowanie odbywa
godz. 8.00 a 20.00.

się

bez przerwy

między

Art. 5. Przepisy art. 2 ust. 1 oraz art. 3 i 4 stosuje się
odpowiednio w wypadku konieczności przeprowadzenia
głosowania ponownego.
Art. 6. 1. Czynności wynikające z nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego na terenie okręgu
wyborczego wykonuje wojewódzka komisja wyborcza.
2. Skargi na działalność obwodowych komisji wyborczych, dotyczące naruszenia przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 19, poz. 103), rozpatruje wojewódzka komisja wyborcza.
3. Spory wynikające z nadzoru sprawowanego nad
przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego przez wojewódzką komisję wyborczą i wojewódzkiego komisarza wyborczego rozstrzyga Państwowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Wyborczym.
Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 kwietnia 1990 r.
w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów
Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 1990 r.
o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.
U. Nr 17, poz. 99) zarządza się , co następuje:
§ 1. Rozporządzenie
rektorów przedsiębiorstw
dniem 21 marca 1990 r.
§ 2. Dyrektorowi
nagrodzenia:

stawowych
przedniego

3) prowizja od zysku przedsiębiorstwa, naliczana
zasad określonych w odrębnych przepisach .

wy§

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie przekraczającej 300% przeciętnego wynagrodzenia w pięciu pod-

działach gospodarki za ostatni miesiąc
kwartału, bez wypłat z zysku,

po-

2) inne składniki wynagrodzenia i świadczenia, z wyjąt
kiem premii i nagród, przewidziane w przepisach o wynagradzaniu obowiązujących w zakładzie pracy,

określa zasady wynagradzania dypaństwowych, powołanych przed

przysługują następujące składniki

przedsiębiorstw państwowych.

nia z

3. Rozporządzenie wchodzi w życie
mocą od dnia 1 kwietnia 1990 r.

z dniem

według

ogłosze

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 kwietnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie kosztów

Na podstawie art. XIII ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
- Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12, poz. 117 i z 1985 r.
Nr 23, poz. 100) zarządza się, co następuje :
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 wrześ
nia 1986 r. w sprawie kosztów postęPowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. Nr 33, poz. 162 i z 1988 r. Nr 16, poz.
116) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1:
a) w pkt 1 pod lit. a)
,,5000 zł",

postępowania

b) w pkt 1 pod lit. b) kwotę ,,1 500 zł" zastępuje się
kwotą ,,10000 zł", a kwotę ,,750 zł" kwotą
,,5000 zł",
c) w pkt 2 kwotę ,,2250 zł" zastępuje się kwotą
,,15000 zł",
2) w ust. 4 kwotę ,,1 000
,,15000 zł".
§

kwotę" 750 zł" zastępuje się kwotą

w sprawach o wykroczenia.

2.

Rozporządzenie

zł"

zastępuje

się

kwotą

wchodzi w . życie z dniem 1 maja

1990 r.
Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

