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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 sierpnia 
1996 r. (poz. 469) 

TERMINARZ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM 
PIERWSZYCH WYBORÓW WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH W WOJEWÓDZTWACH PŁOCKIM I 

SUWALSKIM W DNIU 22 WRZEŚNIA 1996 R. 

Data wykonania czynności wyborczych Treść czynności 

1 2 

do 22 sierpnia 1996 r. - powołanie komisji wojewódzkiej 

do 24 sierpnia 1996 r. - przekazanie wykazu okręgów wyborczych komisji 
wojewódzkiej 

do 24 sierpnia 1996 r. - powołanie komisji okręgowych 

do 26 sierpnia 1996 r. - przekazanie wykazu okręgów wyborczych komisjom 
okręgowym i podanie go do wiadomości osób 
uprawnionych 

do 31 sierpnia 1996 r. - podział okręgu wyborczego na obwody głosowania 

do 2 września 1996 r. - powołanie komisji obwodowych 
- przekazanie wykazu obwodów głosowania w okręgu i 

podanie do wiadomości osób uprawnionych 

do 3 września 1996 r. - zgłaszanie kandydatów na członków walnego zgromadzenia 
do komisji okręgowych w celu zarejestrowania 

do 9 września 1996 r. - wyłożenie spisu osób uprawnionych 

do 13 września 1996 r. - podanie do wiadomości osób uprawnionych listy 
kandydatów w poszczególnych okręgach wyborczych 

do godz. 24.0021 września 1996 r. - dostarczenie spisu osób uprawnionych do głosowania 
komisji okręgowej lub komisji obwodowej 

do godz. 24.0021 września 1996 r. - przekazanie kart do głosowania komisjom obwodowym 

godz. 8.00-20.00 22 września 1996 r. - głosowanie 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA-SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 lipca 1996 r. 

w sprawie zasad współdziałania terenowych organów administracji rządowej 
z Krajowym Biurem Wyborczym. 

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 
1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo
litej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 132, 
poz. 640), w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Wojewoda współdziała z Krajowym Biu
rem Wyborczym w zakresie zapewnienia warunków 
zgodnej z prawem realizacji zadań związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów 
i referendów. 

2. Organem reprezentującym Krajowe Biuro Wy
borcze na obszarze województwa w sprawach, o któ
rych mowa w ust. 1, jest dyrektor właściwej delegatu
ry wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego, zwanej 
dalej "delegaturą wojewódzką". 

§ 2. 1. Wojewoda, wykonując uprawnienia wynika
jące z nadzoru nad zgodnością z prawem uchwał rad 
gmin, w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania, przekazu
je dyrektorowi delegatury wojewódzkiej uchwały rad 
gmin, dotyczące wygaśnięcia mandatów radnych oraz 
innych spraw związanych z wyborami i referendami, 
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z wyłączeniem referendów gminnych w sprawach nie 
dotyczących odwołania rady gminy. 

2. Niezgłoszenie wojewodzie, w ciągu 14 dni od da
ty otrzymania uchwały przez dyrektora delegatury wo
jewódzkiej, uwag organu wyborczego do uchwały ra
dy gminy traktuje się jako brak zastrzeżeń. 

3. Rozstrzygnięcia nadzorcze o wstrzymaniu wyko
nania lub stwierdzeniu nieważności uchwały rady gmi
ny wojewoda, w ciągu 7 dni od dnia wydania, przeka
zuje dyrektorowi delegatury wojewódzkiej. 

4. Powiadomienie o uchyleniu uchwały organu 
gminy w sprawach wyborczych lub referendum i wy
daniu zarządzenia zastępczego w trybie art. 95 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorial 
nym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261) 
wojewoda przekazuje także kierownikowi Krajowego 
Biura Wyborczego. 

§ 3. 1. Wojewoda rozpatruje uwagi zgłoszone przez 
dyrektora delegatury wojewódzkiej, dotyczące niewła
ściwego wykonywania przez organy gminy zadań zle
conych gminie na podstawie przepisów prawa wybor
czego i ustawy o referendum, a w szczególności doty
czące stanu ewidencji ludności i prowadzenia rejestru 
wyborców, sporządzania spisu wyborców, zapewnie
nia obsługi i odpowiednich warunków pracyterytorial
nym i obwodowym komisjom wyborczym oraz komi
sjom do spraw referendum, i podejmuje działania ma
jące na celu ich usunięcie. 

2. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywa
nia przez organy gmin zadań zleconych gminie, zwią
zanych z organizacją i przygotowaniem wyborów, wo
jewoda i dyrektor delegatury wojewódzkiej mogą: 

1) powołać wspólne zespoły kontrolne, 

2) opracować wspólne wnioski i zalecenia pokontrol 
ne. 

§ 4. 1. W okresie wzmożonych prac wyborczych, na 
umotywowany wniosek dyrektora delegatury woje
wódzkiej, na zasadach zgodnych z obowiązującymi 
przepisami, wojewoda i kierownik urzędu rejonowego 
i innych jednostek organizacyjnych wyrażą zgodę na 

wykonywanie przez pracowników tych urzędów i jed
nostek pracy dodatkowej przy realizowaniu zadań wy
borczych. 

2. Wykonywanie przez tych pracowników prac przy 
realizowaniu zadań wyborczych nie może zakłócić nor
malnego toku pracy urzędów i jednostek. 

§ 5. 1. Wojewoda, w miarę możliwości, udziela po
mocy delegaturze wojewódzkiej w zaspokojeniu uza
sadnionych potrzeb lokalowych. Dotychczas zajmowa
ne lokale wojewoda udostępnia delegaturze woje
wódzkiej na podstawie umowy najmu, na warunkach 
przyjętych przy zawieraniu umów tego rodzaju z inny
mi jednostkami administracji. 

2. W przypadku konieczności przeniesienia siedzi
by delegatury wojewódzkiej, wojewoda może wypo
wiedzieć umowę najmu, po zapewnieniu lokalu za
miennego, w którym warunki pracy delegatury woje
wódzkiej i obsługiwanych przez nią organów wybor
czych nie ulegną pogorszeniu, a warunki finansowe 
korzystania z lokalu będą zgodne z ustalonymi 
w ust. 1. O zamiarze wypowiedzenia umowy najmu 
wojewoda informuje Kierownika Krajowego Biura 
Wyborczego. 

3. Wojewoda zapewni możliwość korzystania przez 
delegatury wojewódzkie z sal konferencyjnych, urzą
dzeń socjalnych, archiwum zakładowego oraz z usług 
gospodarstw pomocniczych urzędów wojewódzkich 
na zasadach określonych w umowie zawartej z dyrek
torem delegatury wojewódzkiej i na warunkach przyję

tych przy zawieraniu umów tego rodzaju z innymi jed
nostkami administracji. 

§ 6. Dyrektor delegatury wojewódzkiej niezwłocz
nie przekazuje wojewodzie uchwały i wytyczne Pań
stwowej Komisji Wyborczej oraz uchwały, zarządzenia 
i wytyczne wojewódzkich organów wyborczych i refe
rendalnych. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów: L. Miller 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 31 lipca 1996 r. 

w sprawie nadawania nazw statkom morskim. 

Na podstawie art. 15 § 3 ustawy z dnia 1 grudnia 
1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1986 r. Nr 22, poz. 
112, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 16, poz. 73 
i z 1996 r. Nr 6, poz. 39) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) organy właściwe do zatwierdzania nazw statków 
morskich, 


