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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 kwietnia 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich 
placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 
Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, 
poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, 
z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, 
poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 
i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. 
Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, 
poz. 496) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 161ip
ca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przy
sługujących pracownikom polskich placówek dyplo
matycznych i urzędów konsularnych (Dz. U. Nr 71, 
poz. 307 i Nr 119, poz. 519, z 1992 r. Nr 64, poz. 323 
i Nr 101, poz. 505, z 1994 r. Nr 18, poz. 64, z 1995 r. Nr31, 
poz. 158 i Nr 123, poz. 600 oraz z 1996 r. Nr 56, poz. 252) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
117. Pracownikowi skierowanemu do pracy w pla

cówce na stanowisko ambasadora przysługuje 
dodatek w wysokości 25% wynagrodzenia wa
lutowego ustalonego zgodnie z ust. 6.", 

2) w § 24b dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 
116. Wynagrodzenie walutowe, o którym mowa 

w § 4 ust. l, ustala się do dnia 31 marca 1997 r. 
w wysokości ustalonej w 1996 r. 

7. W przypadku gdy w państwach: 
1) o których mowa w ust. 3, 
2) w których dla pracowników od dnia 1 maja 

1996 r. ustalono wynagrodzenie walutowe 
na podstawie § 3 ust. 2 

- wskaźniki kosztów utrzymania publikowane 
w Biuletynie Statystycznym ONZ z września 
1996 r. są niższe od wskaźników kosztów utrzy
mania publikowanych w Biuletynie Statystycz
nym ONZ z września 1995 r. - wynagrodzenie 
walutowe w 1997r. pozostaje w wysokości obo
wiązującej od dnia 1 maja 1996 r." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dni~m ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 maja 1997 r. 

w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie. 

Na podstawie art. 113 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 2 
i 3 oraz art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. -
Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. z 1996 r. Nr 84, 
poz. 387) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów przed
terminowych do Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie. 

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 6 lip
ca 1997 r. 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania 
czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej, 
określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 12 maja 1997 r. (poz. 276) 

KALENDARZ WYBORCZY 

Dzień, w którym upływa ter-
min wykonania czynności Treść czynności 

wyborczych 

1 2 

do 13 maja 1997 r. - ustalenie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego, na wniosek Wojewody, liczby wy-
bieranych radnych 

do 21 maja 1997 r. - podanie do wiadomości wyborców rozporządzenia w sprawie wyborów przedterminowych 
do Rady Miejskiej 

do 21 maja 1997 r. - ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podanie do wiadomości wyborców 
przez rozplakatowanie obwieszczeń Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego ustalających: 
a) granice i numery okręgów wyborczych, 
b) siedzibę Miejskiej Komisji Wyborczej 

- powołanie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej 


