
Na podstawie art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416
i Nr 277, poz. 2742) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla stanowiska w urz´-
dach organów administracji rzàdowej i innych orga-
nów paƒstwowych, instytucjach paƒstwowych, urz´-
dach organów samorzàdu terytorialnego oraz u przed-
si´biorców i w innych jednostkach organizacyjnych,
uznawane za równorz´dne z odbywaniem s∏u˝by
w obronie cywilnej.

§ 2. Stanowiskami, o których mowa w § 1, sà:
1) stanowiska od inspektora lub referenta (stanowi-

ska równorz´dnego) do dyrektora generalnego
(kierownika jednostki organizacyjnej), na których
sà realizowane zadania z zakresu obrony cywilnej,
wynikajàce z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej, wyst´pujàce w:
a) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b) urz´dach obs∏ugujàcych ministrów, przewodni-

czàcych komitetów, którzy wchodzà w sk∏ad Ra-
dy Ministrów, oraz urz´dach centralnych orga-
nów administracji rzàdowej,

c) urz´dach wojewódzkich oraz urz´dach stano-
wiàcych aparat pomocniczy terenowych orga-
nów niezespolonej administracji rzàdowej,

d) komendach, inspektoratach i innych jednostkach
organizacyjnych stanowiàcych aparat pomocni-
czy kierowników zespolonych s∏u˝b, inspekcji
i stra˝y wojewódzkich oraz powiatowych, 

e) urz´dach marsza∏kowskich, starostwach powia-
towych i urz´dach gmin,

f)  jednostkach organizacyjnych podleg∏ych albo
nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów,
ministrów, przewodniczàcych komitetów, któ-
rzy wchodzà w sk∏ad Rady Ministrów, centralne
organy administracji rzàdowej, wojewodów, or-
gany niezespolonej administracji rzàdowej, kie-
rowników zespolonych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y
wojewódzkich oraz powiatowych, a tak˝e orga-
ny samorzàdu terytorialnego;

2) stanowiska w publicznych zak∏adach opieki zdro-
wotnej, na których sà realizowane zadania z zakre-
su obrony cywilnej i utrzymywania rezerw paƒ-
stwowych produktów leczniczych i wyrobów me-
dycznych, oraz stanowiska obsadzane przez per-
sonel medyczny kierowany z innych zak∏adów
opieki zdrowotnej w ramach planów przeniesieƒ
kadrowych wynikajàcych z odr´bnych przepisów;

3) stanowiska, na których sà realizowane zadania
z zakresu obrony cywilnej, wyst´pujàce:
a) w jednostkach organizacyjnych, dla których or-

gan administracji rzàdowej lub organ samorzà-
du terytorialnego jest organem za∏o˝ycielskim,

b) u przedsi´biorców realizujàcych zadania z za-
kresu obrony cywilnej na podstawie umów cy-
wilnoprawnych,

c) w instytucjach innych ni˝ wymienione w lit. a 
i b oraz w pkt 1 i 2, w których, zgodnie z na∏o˝o-
nymi na te instytucje zadaniami, stanowiska ta-
kie powinny byç tworzone.

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie stanowisk uznawanych za równorz´dne z odbywaniem s∏u˝by w obronie cywilnej

520
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 kwietnia 2005 r.

w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dobrzeƒ Wielki w województwie opolskim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i pre-
zydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055) w zwiàzku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lip-
ca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760) zarzàdza si´, co nast´puje:

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

§ 2. Dat´ przedterminowych wyborów wyznacza
si´ na niedziel´ 22 maja  2005 r.

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci wyborczych, okreÊla kalendarz wyborczy,
stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 marca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny,
w którym mogà byç dokonywane czynnoÊci przewidziane przepisami prawa celnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 19 mar-
ca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622
i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego
lub uznanego przez organ celny, w którym mogà byç

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2005 r. (poz. 520)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp. Termin wykonania 
czynnoÊci wyborczej TreÊç czynnoÊci wyborczej

1 w dniu wejÊcia w ˝ycie 
rozporzàdzenia 

— podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia Wojewo-
dy, rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedtermino-
wych wyborów wójta Gminy Dobrzeƒ Wielki

2 do 18 kwietnia 2005 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, informa-
cji o siedzibie gminnej komisji wyborczej

3 do 20 kwietnia 2005 r. — powo∏anie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej
4 do 29 kwietnia 2005 r. 

(do godz. 2400)
— zg∏aszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów

na wójta

5 do 4 maja 2005 r. — sk∏adanie przez pe∏nomocników komitetów wyborczych wniosków
o przydzia∏ nieodp∏atnego czasu antenowego w programach telewizji
publicznej i publicznego radia

6 do 5 maja 2005 r. — powo∏anie obwodowych komisji wyborczych,
— podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, informa-

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

7 od 9 maja 2005 r. — rozpocz´cie nieodp∏atnego rozpowszechniania audycji wyborczych
w programach telewizji publicznej i publicznego radia

8 do 9 maja 2005 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowania, ob-
wieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandyda-
tach 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

9 do 18 maja 2005 r. — sporzàdzenie spisu wyborców
10 20 maja 2005 r. 

o godz. 2400
— zakoƒczenie kampanii wyborczej

11 21 maja 2005 r. — przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji wyborczych spi-
sów wyborców

12 22 maja 2005 r. 
godz. 600—2000

— przeprowadzenie g∏osowania


