
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ P O LSKIEJ 

Warszawa, dnia 11 sierpnia 1998 r. Nr 104 

TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPO RZĄDZENIA: 

653 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia1998 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad 
powiatów i sejmików województw oraz określenia wspólnego kalendarza wyborczego do 
wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady Miasta Stołecz-
nego Warszawy 3649 

654 - M inist ra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie podstawowych stanowisk 
pracy, wymagań kwa lifikacyjnych oraz zasad wynagradzania pracowników państwowych 
wyższych szkół zawodowych nie będących nauczycielami akademickimi 3651 

655 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wynagradzania nauczycie
li aka demickich oraz bibl iotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników 
dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodo-
wych 3659 

OBWIE SZCZENIE 

656 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1998 r. o sprostowaniu błędu . 3664 

653 

ROZPORZĄDZEN IE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 sierpnia 1998 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów do rad powiatów i sejmików województw oraz określenia wspólnego 
kalendarza wyborczego do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików w ojew ództw oraz Rady Miasta 

Stołecznego Warszawy. 

Na podstawie art . 210 ustawy z dnia 161ipca 1998 r. 
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602) zarzą
dza się , co n astę puj e: 

§ 1. Zarządza s ię wybory do rad powiatów i sejmi
ków województw. 

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyzna
cza się na niedz i e l ę 11 października 1998 r. 

§ 3. Dni, w których u pływają terminy wykonania 
czynnośc i wybo rczych o kreślonych w ustawie z dnia 

16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, 
poz. 602), określa wspólny kalendarz wyborczy do wy
borów do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje
wództw oraz Rady Miasta Stołecznego Warszaw y, sta
nowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Tomaszewski 



Dziennik Ustaw Nr 104 - 3650 - Poz. 653 

Za łączn i k do rozpo rządze ni a Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 11 sierpni a 1998 r. (poz. 653) 

WSPÓLNY KALENDARZ WYBORCZY 
DO WYBORÓW DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW 

ORAZ RADY MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY 

Termin wykonania 
Treść czynności 

czynności wyborczej 

do 17 sierpnia 1998 r. - podanie do publicznej wiadomości , w formie obwieszczenia, zarządzenia wo-
jewody ustalającego liczbę radnych wybieranych do każdej rady gminy, rady 
powiatu, sejmiku województwa oraz do Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

do 22 sierpnia 1998 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji 
o okręgach wyborczych , ich granicach, numerach i liczbie radnych wybiera-
nych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji 
wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 
oraz Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

do 27 sierpnia 1998 r. - powołanie przez wojewódzkiego komisarza wyborczego terytorialnych komi-
sji wyborczych 

do 11 września 1998 r. 
do godz. 2400 - zgłaszanie teryto rialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, 

odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad po-
wiatów, sejmików województw oraz Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

do 16 wrześn ia 1998 r. - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach do sejmików 
województw jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które 
zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do 
wszystkich sejmików województw 

do 21 września 1998 r. - powołanie przez zarządy gmin obwodowych komisji wyborczych 
- podanie do publicznej wiadomości , w formie obwieszczenia , informacji o nu-

merach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych 

do 26 września 1998 r. - rozplakatowani e obwieszcze ń właściwych terytorialnych komisji wyborczych 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery 
list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualny-
mi oznaczeniami kandydatów i list 

do 28 września 1998 r. - sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy 

10 października 1998 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wy-
borców 

11 października 1998 r. 
godz. 600_2000 - głosowanie 


