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UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 5 września 1991 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji 
wyborczych. 

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 28 czerwca 
1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 59, poz. 252) i art. 5 ustawy z dnia 10 maja 
1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 319) Państwowa Komisja 
Wyborcza uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 
11 lipca 1991 r. w sprawie ustalenia regulaminów okręgo-

wych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych 
(Monitor Polski Nr 23, poz. 160) wprowadza się następującą 
zmianę : 

- w załączniku nr 1 w § 7 pkt 7 i w § 14 pkt 1 wyrazy "i 
sekretarzy" skreśla się. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: A. Zoli 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 13 września 1991 r. 

w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu 
podstawowych działach sfery produkcji materialnej w sierpniu 1991 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 7 oraz art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 
22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu . wzrostu wynagrodzeń 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1) oraz w związku z art. 3 pkt 
7 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudn ianiu i rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201 
i Nr 80, poz. 350) ogłasza się, co następuje: 
- przyrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierp

niu 1991 r. w stosunku do lipca 1991 r. wyniósł 0,6%, 

- przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych 
działach sfery produkcji materialnej (bez wypłat z zysku 
i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach) w sierpniu 
1991 r. wyniosło 1.790.314 zł i wzrosło w stosunku do 
lipca 1991 r. o 0,3%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: B. Wyżnikiewicz 
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OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

z dnia 5 września 1991 r. 

w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 
1991 r. ' 

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 45, poz. 199) ogłasza się, co 
następuje: 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 

i macierzyńskie od jednej osoby w IV kwartale 1991 r. wynosi 
132.000 zł. 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego : 

M. Delekta 




