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państwowych
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OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
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z dnia 10 grudnia 1990 r. o wynikach ponownego
Rzeczypospolitej
Polskiej

głosowania

i wyniku wyborów Prezydenta
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z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
1158
z dnia 1 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego
1168
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
z dnia 3 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania niektórych
1168
dyrektorów przedsiębiorstw państwowych

498
USTAWA
z dnia 9 listopada 1990 r.
o rozszerzeniu

działania

ustawy o prywatyzacji

Art. 1. Przepisy ustawy z dnia 131ipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz.
298) stosuje się odpowiednio do spółek powstałych w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, w których jedynym akcjonariuszem w dniu 1 sierpnia 1990 r. był
Skarb Państwa.

przedsiębiorstw państwowych.

Art. 2. Spółki, o których mowa wart. 1, dostosują
swoje statuty w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy do przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 r.
o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych .
Art. 3. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski

499
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 grudnia 1990 r.
o wynikach ponownego

głosowania

i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 września
1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465) Państwowa Komisja
Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
I.
Ponowne głosowanie przeprowadzono w dniu 9 grud nia 1990 r. na terytorium kraju.
Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich wojewódzkich komisji wyborczych, ustaliła następu
jące wyniki ponownego głosowania na kandydatów na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
a) głosowanie przeprowadzono w 22.236 obwodach
głosowania,

b) uprawnionych do głosowania było 27.436.078 wyborców,
c) w głosowaniu wzięło udział 14.650.037 wyborców,
d) głosów ważnych oddano 14.305.794,
e) głosów nieważnych oddano 344.243,

f) poszczególni kandydaci uzyskali

następującą liczbę

ważnych głosów:

1. TYMINSKI Stanisław - 3.683.098 głosów, tj.
25,75% ogółu liczby głosów ważnych,
2. WAŁĘSA Lech -10.622.696 głosów, tj . 74,25%
ogółu liczby głosów ważnych .
II.
Zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r.
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybranego uważa się kandydata na Prezydenta, który otrzymał
największą liczbę ważnych głosów .

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż spośród
dwóch kandydatów na Prezydenta największą liczbę waż
nych głosów otrzymał i został wybrany Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
WAŁĘSA Lech .
III.
Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania
w województwach na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Państwowej

Komisji Wyborczej: A. Zoli

