
d) wymiana doÊwiadczeƒ oraz informacji rozpo-
znawczych o terenie, infrastrukturze, przeszko-
dach naturalnych i sztucznych, a tak˝e o warun-
kach hydrometeorologicznych, 

e) prowadzenie prac w dziedzinie studiów i analiz
obszaru operacyjnego zainteresowania, 

f) aktualizowanie bazy danych dotyczàcej mo˝li-
woÊci wykorzystania infrastruktury terenowej,
si∏ i Êrodków uk∏adu pozamilitarnego na potrze-
by obronne, 

g) wyst´powanie do organów administracji pu-
blicznej oraz organizacji pozarzàdowych o dele-
gowanie przedstawicieli do udzia∏u we wspól-
nych zamierzeniach szkoleniowych, 

h) kontrola podleg∏ych jednostek organizacyjnych
w zakresie ich udzia∏u w planowaniu przestrzen-
nego zagospodarowania ze wzgl´du na potrze-
by obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa, 

i) okreÊlanie kierunków realizacji zadaƒ logistycz-
nych na rzecz innych jednostek organizacyjnych
b´dàcych na zaopatrzeniu jednostek i instytucji
wojskowych okr´gu.

§ 6. Zakres zadaƒ okreÊlony w § 5 nie narusza obo-
wiàzku realizacji zadaƒ przez dowódc´ okr´gu wojsko-
wego wynikajàcych z odr´bnych przepisów.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2004 r.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 3 wrzeÊnia 1998 r. w sprawie
utworzenia okr´gów wojskowych oraz okreÊlenia ich sie-
dzib i terytorialnego zasi´gu dzia∏ania (Dz. U. Nr 120,
poz. 774), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 marca 2004 r.

w sprawie Êredniego kursu z∏otego w stosunku do euro stanowiàcego podstaw´ przeliczania 
wartoÊci zamówieƒ publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Âredni kurs z∏otego w stosunku do euro stano-
wiàcy podstaw´ przeliczania wartoÊci zamówieƒ pu-
blicznych wynosi 4,0468.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 marca 2004 r.

w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta ¸askarzew w województwie mazowieckim

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. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25,
poz. 219) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zarzàdza si´ przeprowadzenie przedtermino-
wych wyborów burmistrza Miasta ¸askarzew.

§ 2. Dat´ przedterminowych wyborów wyznacza
si´ na niedziel´ 18 kwietnia 2004 r.

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
okreÊla kalendarz wyborczy, stanowiàcy za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 marca 2004 r. (poz. 357)

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 burmistrza Miasta ¸askarzew

do 17 marca 2004 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia,
informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej

do 19 marca 2004 r. — powo∏anie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wy-
borczej

do 26 marca 2004 r. — zg∏aszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kan-
(do godz. 2400) dydatów na burmistrza

do 31 marca 2004 r. — sk∏adanie przez pe∏nomocników komitetów wyborczych wnio-
sków o przydzia∏ nieodp∏atnego czasu antenowego w progra-
mach telewizji publicznej i publicznego radia

do 1 kwietnia 2004 r. — powo∏anie obwodowych komisji wyborczych,
— podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia,

informacji o:
a) numerach i granicach obwodów g∏osowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od 5 kwietnia 2004 r. — rozpocz´cie nieodp∏atnego rozpowszechniania audycji wybor-
czych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 8 kwietnia 2004 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowa-
nia, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestro-
wanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone
sà, w kolejnoÊci alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona,
wiek, wykszta∏cenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu
zg∏aszajàcego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do któ-
rej nale˝y kandydat

do 13 kwietnia 2004 r. — sporzàdzenie spisu wyborców

16 kwietnia 2004 r. o godz. 2400 — zakoƒczenie kampanii wyborczej

17 kwietnia 2004 r. — przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji wybor-
czych spisów wyborców

18 kwietnia 2004 r. — przeprowadzenie g∏osowania
godz. 600—2000


