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560 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 1 sierpnia 1997 r. 

w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym . 

Na podstawie art. lO ust. 1 ustawy z dnia 26 sierp
nia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach 
własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. 
Nr 98, poz. 473 i z 1996 r. Nr 152, poz. 724) za rządza się , 
co następuje: 

§ 1. Dla producentów cukru cena m inimalna zbytu 
cukru na rynku krajowym, obowiązuj ąca od dnia 1 paź
dziernika 1997 r. do dnia 30 września 1998 r. , wynosi 
1,50 zł za kg. 

§ 2. Przez cenę minima l ną, o które j mowa w § 1, ro
zumie się cenę loco magazyn cukrowni, bez podatku 
od towarów i usług. 

§ 3. Rozporządzen i e wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 

561 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

l dnia 1 sierpnia 1997 r. 

w sprawie w yborów przedterminowych do Rady M iejskiej w Jezioranach. 

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 Jezioranach. 

§ 2. Datę wyborów wyznacza s ię na n iedz ielę 

28 wrześn ia 1997 r. 

§ 3. Dni, w których upływają term iny wykonania 
czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej, 
określa kalendarz wyborczy, stanowiący załączn i k do 
rozporządzenia. 

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

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 1 sierpnia 1997 r. (poz. 56 1) 

KALENDARZ WYBORCZY 

Dzień, w którym upływa 
termin wykonan ia 
czynności wyborczych 

do 9 sierpnia 1997 r. 

do 14 sierpn ia 1997 r. 

Treść czynności 

- ustalenie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego. na w niosek 
wojewody, l iczby wybieranych radnych 

- podan ie do wiadomości wyborców rozporządzen ia w sprawie wybo
rów przedterminowych do Rady Miejskiej 


