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Art. 120. 1. Koszty związane z wyborami pokrywane
budżetu państwa , z tym' że nie dotyczy to kosztów
związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowadzoną przez
nich kampanią wyborczą .

obowiązki zarządu gminy (miasta). o których mowa
wart. 82, wypełniają odpowiednio prezydenci miast.
naczelnicy gmin lub miast bądź naczelnicy miasta i gminy,

są

z

2. Wszelkie pisma oraz postępowanie sądowe i administracyjne w sprawach wyborczych wolne są od opłat.

3) przez właściwe organy administracji, o których mowa
wa rt. 17 i art. 37, rozumieć należy wojewodów oraz
dotychczasowe terenowe organy administracji państ
wowej stopnia podstawowego.

Art. 121. 1. Kadencja rad narodowych wybranych
dnia 1 S czerwca 1988 r. upływa z dniem 30 kwietnia 1990 r.

2. W odniesieniu do plakatów lub ulotek wyborczych,
które spełniają warunki przewidziane wart. 56, nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 31 lipca 1981 r.
o kontroli publikacji i widowisk (Dz. U. Nr 20, poz. 99,
z 1983 r. Nr 44, poz. 204, z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z 1987 r. Nr 37,
poz. 209 oraz z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i 186) .

2. Pierwsze wybory do rad gmin po wejściu w życie
niniejszej ustawy powinny być zarządzone nie pó źni ej niż
w dniu upływu kadencji rad narodowych .

Art. 119. Ilekroć w przepisach niniejszej ustawy jest
mowa o wojewodzie, przepisy te odnoszą się również do
prezydenta miasta stołecznego Warszawy, miasta Krakowa
i miasta Łodzi .

Art. 122. Traci moc ustawa z dnia 13 lutego 1984 r.
- Ordynacja wyborcza do rad narodowych (Dz.U . z 1988 r.
Nr 7, poz. 55).
Art. 123. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia .

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : W. Jaruzelski
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 marca 1990 r.

w sprawie sposobu

przejęcia

praw i

obowiązków majątkowych

przez Skarb
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada
1989 r. o rozwiązaniu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 64, poz. 388) zarządza się, co następuje:
§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, zwanej dalej "ORMO", a w szczególności nieruchomości, składniki mienia ruchomego i środki
pieniężne , podlegają ustaleniu i inwentaryzacji.

§ 2. 1. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem
Spraw Wewnętrznych, w terminie 14 dni od dnia wejścia
w życ ie rozporządzenia, powoła Centralną Komisję do Spraw
Przejęcia Praw i Obowiązków Majątkowych ORMO, zwaną
dalej "Komisją Centralną", w skład której wejdą pracownicy
Ministerstwa Finansów i funkcjonariusze Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych w liczbach ustalonych przez tych
ministrów.

2. Wojewodowie w terminie określonym w ust. 1
wojewódzkie komisje likwidacyjne do ustalenia
i dokonania inwentaryzacji praw i obowiązków majątkowych
ORMO, zwane dalej "komisjami likwidacyjnymi", w skład
których wejdą przedstawiciele wyznaczeni przez dyrektorów
izb skarbowych i szefów wojewÓdzkich urzędów spraw
wewnętrznych w liczbach ustalonych przez te organy.

Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywat elskiej

Państwa.

4. Wojewodowie ustalą szczegółowy tryb dzi:~łania komisji likwidacyjnych na terenie właściwości swego dzi ałania
oraz zapewnią obsługę techniczno-biurową tyc'l komisji
i środki niezbędne do ich działania .
§ 3. 1. Komisje likwidacyjne dokonają ustaienia I inwentaryzacji praw i obowiązków majątkowych ORMO, porównają wyniki inwentaryzacji z danymi ewidencyjnymi oraz
dokonają zabezpieczenia ustalonych składników majątko
wych . W razie stwierdzenia braków lub nadwyżt~k skład
ników majątkowych , komisje likwidacyjne podejr'nr stosowne wyjaśnienia .

2. Po zakończeniu prac, o których mowa w ust. 1,
komisje likwidacyjne przygotują składniki najątkowe do
przejęcia oraz wskażą jednostki budżetowe proponowane do
przejęcia praw i obowiązków majątkowych ORMO.
komisji likwidacyjnych są uprawnieni do
do lokali i pomieszczeń zajmowanych dotychczas
przez ORMO, dokonywania kontroli i zabezpieczenia dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych
ORMO oraz do żądania wyjaśnień od osób, w których
dyspozycji pozostają te lokale, pomieszczenia i dokumenty.
Uprawnienia te przysługują również członkom Komisji Centralnej .
3.

Członkowie

powołają

wstępu

3. Minister Finansów określi organizację oraz szczegózakres zadań Komisj i Centralnej, a także zapewni
obsługę techniczno-biurową i środki niezbędne do jej dzia-

określonych

łowy

łania .

4. Komisje likwidacyjne, po wykonaniu całości prac
w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 kwietnia
1990 r. przedstawią Komisji Centralnej sprawozdania , że swej
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działalności, zaakceptowane przez wojewodów
wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych.

szefów

§ 4. 1. Komisja Centralna może udzielać komisjom likwidacyjnym wskazówek w zakresie form i metod ich działa 
nia. Członkowie Komisji Centralnej mogą brać udział w czynnościach dokonywanych przez komisje likwidacyjne.

2. Komisja Centralna, w terminie do dnia 30 kwietnia
1990 r., rozpatrzy sprawozdania k~misji likwidacyjnych,
dokona zbiorczego zestawienia ustaleń dotyczących praw
i obowiązków majątkowych ORMO i przedstawi to zestawienie Ministrowi Finansów.

Poz. 97

§ 5. Minister Finansów, w terminie do dnia 15 maja
1990 r., wyznaczy jednostki budżetowe, które przejmą po szczególne prawa i obowiązki majątkowe ORMO, oraz
określi terminy przejęcia .
§ 6. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o wojewo dach, rozumie się przez to również prezydentów miast:
stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi.
§ 7.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

Do P.T. Prenumeratorów
Wydział Wydawnictw URM uprzejmie informuje, że posiada na składzie wydawnictwo
pt. "Konwencja o znakach i sygnałach drogowych", sporządzona w Wiedniu w dniu 8 listopada
1968 r., ratyfikowana przez Polskę w dniu 1 czerwca 1984 r. (Dziennik Ustaw z 1988 r. Nr 5,
poz . 42 i 46) . Cena 1 egzemplarza wynosi 21 .700,- zł.
Wszyscy zainteresowani tym wydawnictwem proszeni są o dokonanie wpłaty na konto
bankowe Wydziału Wydawnictw w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy
Warszawa nr 1052-3157-139.11 .
Nakład wydawnictwa jest ograniczony.

Pojedyncze,egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę :
w Warsza Nie:
- w punkc.ie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61 -73) -

egzemplarze bieżące oraz z lat 1980-1989.

w księgar,iach: Powszechnego Domu Książki "Uniwersus", ul. Belwederska 20/ 22 (tel. 41-40-05); im. Stefana Żeromskiego, al. gen. K. Świerczewskiego
119/ 123 (tel. 20-46-28) ; Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia 1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21 -44-05) i ul. Francuska 15
(tel. 17-E5-47) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1989;

poza Warsza wą -

egzemplarze bieżące oraz z ostatnich 2 lat:

-

w punkta ~h sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w: Białej Podlaskiej. Białymstoku , Bielsku - Białej . Bydgoszczy, Kielcach, Krośnie.
Lesznie, Opolu, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku , Przemyślu , Radomiu , Sieradzu, Skierniewicach, Suwałkach , Tarnobrzegu , Włocławku oraz
w Urzęd<eh Miast Krakowa i Łodzi;

-

w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Bytomiu, Częstochowie, Elblągu , Gdańsku. Gdyni,
Gliwica ' h, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu ,
Olsztyn i~ , 'O polu, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Radom iu, Rzeszowie, Słupsku, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu , Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy,
Wrocławi L Zamościu i Zielonej Górze.

Egzemplarze bi<ażące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady
Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 00-979 Warszawa P-1 .

Oplata za prenumeratę w 1990 r. wynosi: Dziennika Ustaw 97.750 zł. Monitora Polskiego 54.400 zł
Spóźnione wpłaty na prenum era tę w 1990 r. będą przyjmowane tylko do 30 czerwca br. Egzemplarze za legle w ramach prenumeraty będą wysylane z opóźnieniem w stosunku do ich
wydania i za przesył<ę będą pobierane dodatkowe opiaty, których wysokość zostanie podana w informacji zalączonej do paczki z wydawnictwami. Prenumera ta jest realizowana na
podstawie przedpłaty . Wpłata powinna być dokonana .. przelewem-zamówien iem" lub trzyodcinkowym przekazem na konto Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów
w Narodowym Banku Polskim. Oddział Okręgowy Warszawa nr 1052-3157-139.11. Druki .. przelewów-zamówień " lub przekazów mogą zostać wysiane zainteresowanym po
uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Min istrów. Na dowodzie wp/aty nałeży podać pełną nazwę instytucji
(nazwisko i imię) i adres z numerem kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych egzemplarzy. Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydzial Wydawnictw Urzędu
Rady Ministrów.

Reklamacje z powodu

niedoręczenia

poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul.
69/71, 00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
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