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w zwiàzku z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
— Przepisy wprowadzajàce ustawy reformujàce funk-
cjonowanie gospodarki i administracji publicznej
(Dz. U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Powo∏uje si´ Ryszarda Tomalaka na likwida-
tora mienia by∏ej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej i podleg∏ych jej wyodr´bnionych jednostek orga-
nizacyjnych.

2. Do zadaƒ likwidatora nale˝y ustalenie, zabezpie-
czenie oraz okreÊlenie wartoÊci majàtku, który prze-
szed∏ na rzecz Skarbu Paƒstwa na mocy ustawy z dnia
9 listopada 1990 r. o przej´ciu majàtku by∏ej Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej (Dz. U. z 1991 r. Nr 16,
poz. 72, z 1996 r. Nr 32, poz. 139 i z 1997 r. Nr 50,
poz. 325), w tym:

1) wszczynanie i prowadzenie w imieniu Skarbu Paƒ-
stwa post´powania sàdowego i administracyjnego
w celu odzyskania majàtku przekazanego osobom
trzecim po dniu 24 sierpnia 1989 r.,

2) ocena roszczeƒ osób trzecich do nieruchomoÊci, ru-
chomoÊci i Êrodków finansowych przechodzàcych

na rzecz Skarbu Paƒstwa, we wspó∏dzia∏aniu z te-
renowymi organami rzàdowej administracji ogól-
nej i w∏aÊciwymi bankami,

3) opracowanie sprawozdania z post´powania likwi-
dacyjnego niezw∏ocznie po jego zakoƒczeniu.

§ 2. 1. Likwidator mo˝e ustanawiaç pe∏nomocni-
ków do prowadzenia spraw nale˝àcych do zakresu je-
go dzia∏alnoÊci.

2. Terenowe organy rzàdowej administracji ogólnej
udzielajà pomocy likwidatorowi w realizacji jego za-
daƒ.

§ 3. Likwidator sporzàdzi plan prowadzenia likwida-
cji.

§ 4. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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OBWIESZCZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 listopada 2001 r.

o treÊci oÊwiadczenia z∏o˝onego przez osob´ ubiegajàcà si´ o pe∏nienie funkcji publicznej.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 11 kwietnia
1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bez-
pieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach
1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U.
z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681
i Nr 63, poz. 701 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50,
poz. 600) podaje si´ do publicznej wiadomoÊci, co na-
st´puje:

Jan Truszczyƒski, syn Stanis∏awa, urodzony 30 lip-
ca 1949 r. w Warszawie, zamieszka∏y ul. S∏upecka 11
m. 11, 02-309 Warszawa, oÊwiadczy∏, ˝e by∏ tajnym
i Êwiadomym wspó∏pracownikiem organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 po-
wo∏ywanej ustawy.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 paê-
dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania bu-
downictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1070 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 16, poz. 167)
og∏asza si´ wysokoÊç przeci´tnego miesi´cznego wy-
nagrodzenia w województwach bez wyp∏at z zysku
i nadwy˝ki bilansowej w spó∏dzielniach oraz nagród
z zak∏adowego funduszu nagród z uwzgl´dnieniem
sfery bud˝etowej, bez „Polskich Kolei Paƒstwowych

Spó∏ka Akcyjna” oraz bez przedsi´biorstwa u˝yteczno-
Êci publicznej „Poczta Polska” i Telekomunikacji Pol-
skiej — Spó∏ka Akcyjna, w trzecim kwartale 2001 r.,
okreÊlonà w tabeli stanowiàcej za∏àcznik do obwiesz-
czenia.

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

z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2001 r.


