Dziennik Ustaw Nr 109

— 6945 —

13) § 29 otrzymuje brzmienie:

Poz. 912 i 913

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepisy ust. 2 i 3 nie majà zastosowania
w przypadku prowadzenia rejestru w postaci elektronicznej. W przypadku tym przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, o ile nie
ma technicznych mo˝liwoÊci wglàdu do rejestrów poza siedzibà Urz´du Patentowego.”.

„§ 29. Dokonanie w rejestrze zmian niewymagajàcych decyzji nast´puje niezw∏ocznie z urz´du.”;
14) § 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. W celu dokonania zmian w rejestrze,
w przypadku przed∏u˝enia prawa ochronnego dla cz´Êci towarów, stosuje si´ odpowiednio przepis § 33.”;
15) w § 37:

§ 2. Rejestry patentowe prowadzone w Urz´dzie
Patentowym na podstawie dotychczasowych przepisów uwa˝a si´ za rejestr patentowy w rozumieniu niniejszego rozporzàdzenia.

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jednorazowo do wglàdu udost´pnia si´ jednà ksi´g´ rejestrowà. Przeglàdajàcy ksi´gi
mo˝e dokonywaç notatek lub w inny sposób
utrwalaç informacje zawarte w rejestrze.”,

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Belka

913
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 2005 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza J´drzejowa w województwie Êwi´tokrzyskim
Na podstawie 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 oraz z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055) 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, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Zarzàdza si´ przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza J´drzejowa.

§ 2. Dat´ przedterminowych wyborów wyznacza
si´ na niedziel´ 24 lipca 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∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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Poz. 913
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2005 r. (poz. 913)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynnoÊci wyborczej

TreÊç czynnoÊci wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia

— podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza J´drzejowa

2

do 23 czerwca 2005 r.

— podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej

3

do 27 czerwca 2005 r.

— powo∏anie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej

4

do 6 lipca 2005 r. (do godz. 2400)

— zg∏aszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza

5

do 11 lipca 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 12 lipca 2005 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

7

od 13 lipca 2005 r.

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

8

do 13 lipca 2005 r.

— podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej
o zarejestrowanych 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 której nale˝y kandydat

9

do 20 lipca 2005 r.

— sporzàdzenie spisu wyborców

10

22 lipca 2005 r. o godz. 2400

— zakoƒczenie kampanii wyborczej

11

23 lipca 2005 r.

— przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji
wyborczych spisów wyborców

12

24 lipca 2005 r. godz. 600—2000

— przeprowadzenie g∏osowania

