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ruszeƒ interesów finansowych na szkod´ Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;

4) zapewnienie bie˝àcej, prawid∏owej wymiany infor-
macji mi´dzy w∏aÊciwymi organami administracji
rzàdowej, w tym informacji specjalistycznych i eks-
pertyz, majàcych na celu zapobieganie, wykrywa-
nie i zwalczanie naruszeƒ interesów finansowych
na szkod´ Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Euro-
pejskiej, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami;

5) gromadzenie i weryfikowanie uzyskanych doku-
mentów i innych materia∏ów pomocnych w zapo-
bieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu naruszeƒ inte-
resów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej lub
Unii Europejskiej, zgodnie z obowiàzujàcymi prze-
pisami;

6) dokonywanie ocen oraz formu∏owanie wniosków
w zakresie realizacji dzia∏aƒ zwiàzanych z ochronà
interesów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej
lub Unii Europejskiej;

7) inicjowanie i prowadzenie prac zwiàzanych z przy-
gotowaniem aktów prawnych zwiàzanych z zabez-
pieczeniem interesów finansowych Rzeczypospoli-
tej Polskiej lub Unii Europejskiej;

8) rozpatrywanie innych spraw okreÊlonych przez Ra-
d´ Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz wnie-
sionych przez ministrów — w zakresie ochrony in-
teresów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej lub
Unii Europejskiej.

§ 3. Projekty aktów prawnych oraz innych doku-
mentów rzàdowych dotyczàcych ochrony interesów fi-
nansowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europej-
skiej podlegajà zaopiniowaniu przez Pe∏nomocnika.

§ 4. Pe∏nomocnik mo˝e, za zgodà Prezesa Rady Mi-
nistrów, przedstawiaç Radzie Ministrów do rozpatrze-

nia projekty aktów prawnych dotyczàcych zakresu jego
dzia∏ania.

§ 5. Organy administracji rzàdowej sà obowiàzane
do wspó∏dzia∏ania i udzielania pomocy Pe∏nomocniko-
wi, w szczególnoÊci przez udost´pnianie mu informa-
cji i dokumentów niezb´dnych do realizacji jego zadaƒ.

§ 6. 1. Obs∏ug´ merytorycznà Pe∏nomocnika w za-
kresie zadaƒ, o których mowa w § 2 pkt 2, 4 i 6—8, oraz
jego obs∏ug´ organizacyjno-prawnà, technicznà i kan-
celaryjno-biurowà zapewnia komórka organizacyjna
w∏aÊciwa w sprawach mi´dzynarodowych relacji skar-
bowych Ministerstwa Finansów.

2. Obs∏ug´ merytorycznà Pe∏nomocnika w zakresie
zadaƒ, o których mowa w § 2 pkt 1, 3 i 5, zapewnia —
powo∏any w odr´bnym trybie — mi´dzyresortowy ze-
spó∏.

§ 7. 1. Pe∏nomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski zwiàzane z zakresem jego
dzia∏ania;

2) coroczne informacje o swojej pracy.

2. Pe∏nomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów
o zagro˝eniach realizacji zadaƒ, o których mowa w § 2.

§ 8. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocni-
ka sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa w cz´Êci, której
dysponentem jest Minister Finansów.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 lipca 2003 r.

w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Orla w województwie podlaskim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) w zwiàzku z art. 26 ust. 1

ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. Nr 95, poz. 602, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971

oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 8 lipca 2003 r. 
(poz. 1114)

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynnoÊci wyborczej TreÊç czynnoÊci wyborczej

1 2

w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia
Wojewody, rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów wójta Gminy Orla

do 14 lipca 2003 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia,
informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej

do 16 lipca 2003 r. — powo∏anie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wy-
borczej

do 24 lipca 2003 r. (do godz. 2400) — zg∏aszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kan-
dydatów na wójta

do 29 lipca 2003 r. — powo∏anie obwodowych komisji wyborczych

do 29 lipca 2003 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia,
informacji o:
a) numerach i granicach obwodów g∏osowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 1 sierpnia 2003 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowa-
nia, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowa-
nych kandydatach na wójta, na którym umieszczone sà, w ko-
lejnoÊci alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wy-
kszta∏cenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zg∏aszajà-
cego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której nale˝y
kandydat

do 1 sierpnia 2003 r. — sporzàdzenie spisu wyborców

8 sierpnia 2003 r. o godz. 2400 — zakoƒczenie kampanii wyborczej

9 sierpnia 2003 r. — przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji wybor-
czych spisów wyborców

10 sierpnia 2003 r. godz. 600—2000 — przeprowadzenie g∏osowania

§ 1. Zarzàdza si´ przeprowadzenie przedtermino-
wych wyborów wójta Gminy Orla.

§ 2. Dat´ przedterminowych wyborów wyznacza
si´ na niedziel´ 10 sierpnia 2003 r.

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okre-

Êla kalendarz wyborczy, stanowiàcy za∏àcznik do roz-
porzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


