
Monitor Polski Nr 24 - 508- Poz. 363 i 364 

363 
UCHWAlA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 5 lipca 1999 r. 

w sprawie zmiany wytycznych dla wojewódzkich komisarzy wyborczych, zastępców wojewódzkich komisa
rzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wybo

rów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w toku kadencji w latach 1998-2002. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia
tów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 
i Nr 160, poz. 1060) Państwowa Komisja Wyborcza 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W wytycznych dla wojewódzkich komisarzy 
wyborczych, zastępców wojewódzkich komisarzy wy
borczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczą
cych przygotowania i przeprowadzania wyborów do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w to
ku kadencji w latach 1998-2002, stanowiących załącz
nik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 
22 marca 1999 r. (Monitor Polski Nr 11, poz. 160), wpro
wadza się następującą zmianę: 
w rozdziale I pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. W wyborach ponownych nie sporządza się nowe
go spisu wyborców, lecz wykorzystuje spis spo
rządzony dla wcześniejszych wyborów (drugi eg
zemplarz znajdujący się w urzędzie gminy, w któ
rym nie wpisano potwierdzeń otrzymania przez 
wyborców kart do głosowania w wyborach unie
ważnionych). Spis ten podlega aktualizacji według 

stanu na dzień głosowania w wyborach ponow
nych. Aktualizacja polega na dopisaniu do spisu 
wyborców osób, które uzyskały czynne prawo wy
borcze po dniu unieważnionych wyborów, np. 
w wyniku stałego zamieszkania na obszarze okrę
gu wyborczego objętego wyborami ponownymi, 
lub które najpóźniej w dniu głosowania w tych wy
borach ukończą 18 lat. Ze spisu wyborców wykre
śla się osoby zmarłe, ubezwłasnowolnione oraz 
pozbawione praw publicznych lub praw wybor
czych prawomocnym wyrokiem, a także osoby, 
które utraciły czynne prawo wyborcze w wyniku 
zmiany miejsca stałego zamieszkania. W przypad
ku sporządzenia nowego spisu wyborców (z przy
czyny wskazanej wart. 63 ust. 2 Ordynacji wybor
czej) spis sporządza się według stanu na dzień gło
sowania w wyborach ponownych, z uwzględnie
niem wyżej wymienionych kryteriów aktualizacji." 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: 
F. Rymarz 

364 
OBWIESZCZENIE PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE 

z dnia 9 lipca 1999 r. 

o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwiet- pieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1 i 2 powo
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach łanej ustawy. 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w la
tach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 i Nr 57, poz. 618) poda
je się do publicznej wiadomości, co następuje: 

I 
1) Jacek Kublik, s. Aleksandra, urodzony 25 paździer

nika 1932 r. w Warszawie, zamieszkały w Dąbrowie 
Górniczej, 

2) Józef Tyszkiewicz, s. Lucjana, urodzony 13 marca 
1936 r. w Łodzi, zamieszkały w Łodzi, 

3) Zenon Żyła, s. Piotra, urodzony 30 kwietnia 1940 r. 
w Chodzieży, zamieszkały w Chodzieży, 

oświadczyli, że pełnili służbę w organach bez-

II 

1) Zbigniew Krajewski, s. Zdzisława, urodzony 
27 marca 1955 r. w Biedrzykowicach, zamieszkały 
w Olkuszu, 

2) Jerzy Szteliga, s. Edwarda, urodzony 9 maja 1953 r. 
w Zebrzydowicach, zamieszkały w Opolu, 

oświadczyli, że byli świadomymi i tajnymi współ~ 
pracownikami organów bezpieczeństwa pań
stwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej usta
wy. 

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 
H. Szachufowicz 
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