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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 stycznia 2001 r.

w sprawie wzorów piecz´ci wojewódzkich, powiatowych, gminnych i obwodowych komisji 
do spraw referendum lokalnego.

Na podstawie art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 15 wrze-
Ênia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88,
poz. 985) Paƒstwowa Komisja Wyborcza uchwala, co
nast´puje:

§ 1. Piecz´cie komisji do spraw referendum lokal-
nego sporzàdzane sà wed∏ug nast´pujàcych wzorów:

1) piecz´cià wojewódzkiej, powiatowej i gminnej ko-
misji do spraw referendum lokalnego jest piecz´ç
okràg∏a o Êrednicy 35 mm, z napisem okreÊlajàcym
nazw´ i siedzib´ komisji,

2) piecz´cià obwodowej komisji do spraw referendum
lokalnego jest piecz´ç okràg∏a o Êrednicy 35 mm,
z napisem okreÊlajàcym nazw´, siedzib´ komisji
i numer obwodu g∏osowania.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
i podlega og∏oszeniu.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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OBWIESZCZENIE PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 stycznia 2001 r.

w sprawie przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw 
bez wyp∏at nagród z zysku w czwartym kwartale 2000 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca
1998 r. o po˝yczkach i kredytach studenckich (Dz. U.
Nr 108, poz. 685 i z 2000 r. Nr 48, poz. 550) og∏asza si´,
i˝ przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie w sektorze 

przedsi´biorstw bez wyp∏at nagród z zysku w czwar-
tym kwartale 2000 r. wynios∏o 2189,58 z∏.

Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego: 
T. Toczyƒski
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OBWIESZCZENIE PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO

z dnia 15 stycznia 2001 r.

w sprawie wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em w IV kwartale 2000 r. 
w stosunku do IV kwarta∏u 1995 r.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca
1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwy˝-
szania p∏ac w sferze bud˝etowej oraz utraty niektórych
wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U.
z 2000 r. Nr 23, poz. 294) og∏asza si´, i˝ ceny towarów

i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em w IV kwartale 2000 r.
w stosunku do IV kwarta∏u 1995 r. by∏y wy˝sze o 75,4%.

Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego: 
T. Toczyƒski


