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461
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 marca 2004 r.
w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów
Na podstawie art. 193 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Wynagrodzenie za czynnoÊci arbitra przy
rozpoznaniu jednego odwo∏ania wynosi 40 % kwoty
bazowej, ustalonej w ustawie bud˝etowej na dany rok
na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z póên. zm.1)) dla pracowników paƒstwowej sfery bud˝etowej, o których
mowa w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy.
2. Je˝eli odwo∏anie zostanie odrzucone z przyczyn,
o których mowa w art. 187 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych,
wynagrodzenie arbitra wynosi 20 % kwoty bazowej,
o której mowa w ust. 1.
3. Je˝eli odwo∏anie zostanie cofni´te przed otwarciem rozprawy, wynagrodzenie arbitra wynosi 10 %
kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1.
———————
1)

§ 2. Przewodniczàcemu zespo∏u arbitrów przy rozpoznaniu jednego odwo∏ania przys∏uguje wynagrodzenie ustalone odpowiednio wed∏ug zasad, o których
mowa w § 1, powi´kszone o po∏ow´.
§ 3. Arbitrowi oraz przewodniczàcemu zespo∏u arbitrów przys∏uguje zwrot uzasadnionych kosztów
zwiàzanych z wykonywaniem przez nich czynnoÊci
w post´powaniu odwo∏awczym, do kwoty nieprzekraczajàcej 350 z∏.
§ 4. Do wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów
w post´powaniach odwo∏awczych wszcz´tych przed
dniem og∏oszenia ustawy bud˝etowej na dany rok
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej stosuje
si´ kwot´ bazowà z roku poprzedniego.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.2)
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609,
Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256 .

Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia utraci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów (Dz. U. Nr 85,
poz. 774), zachowane w mocy na podstawie art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy ˚órawina oraz Wójta Gminy ˚órawina
w województwie dolnoÊlàskim
Na podstawie 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) oraz
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 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. 67 ust. 4 ustawy z dnia
15 wrzeÊnia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U.
Nr 88, poz. 985 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113,
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zarzàdza si´ przeprowadzenie przedtermino-

wych wyborów do Rady Gminy ˚órawina oraz Wójta

Gminy ˚órawina w województwie dolnoÊlàskim
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Poz. 462
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 marca 2004 r. (poz. 462)

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 do Rady Gminy ˚órawina oraz Wójta Gminy ˚órawina w województwie dolnoÊlàskim
do 1 kwietnia 2004 r.

— podanie do publicznej wiadomoÊci zarzàdzenia Wojewody, w formie obwieszczenia, w sprawie ustalenia liczby radnych oraz og∏oszenie zarzàdzenia w wojewódzkim dzienniku urz´dowym

do 6 kwietnia 2004 r.

— podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, informacji o:
a) okr´gach wyborczych, ich granicach i numerach,
b) liczbie radnych wybieranych w ka˝dym okr´gu,
c) siedzibie gminnej komisji wyborczej

do 8 kwietnia 2004 r.

— powo∏anie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej

do 14 kwietnia 2004 r. (do godz. 2400)

— zg∏aszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania:
a) list kandydatów na radnych,
b) kandydatów na wójta

do 16 kwietnia 2004 r.

— sk∏adanie przez pe∏nomocników komitetów wyborczych wniosków o przydzia∏ nieodp∏atnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 19 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 21 kwietnia 2004 r.

— rozpocz´cie nieodp∏atnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 23 kwietnia 2004 r.

— podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowania,
obwieszczenia gminnej komisji wyborczej:
a) zawierajàcego informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz dane o kandydatach umieszczone w zg∏oszeniach list wraz z ewentualnym oznaczeniem kandydatury
nazwà lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierajàcej kandydata,
b) o zarejestrowanych kandydatach na wójta, 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
której nale˝y kandydat

do 26 kwietnia 2004 r.

— sporzàdzenie spisu wyborców

30 kwietnia 2004 r. o godz. 2400

— zakoƒczenie kampanii wyborczej

1 maja 2004 r.

— przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji wyborczych
spisów wyborców

2 maja 2004 r. godz. 600—2000

— przeprowadzenie g∏osowania
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