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Na podstawie art. 15 ust. 1a i art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Paƒstwowa Komi-
sja Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. W uchwale Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie okreÊlenia w∏aÊciwo-
Êci terytorialnej komisarzy wyborczych, w∏aÊciwoÊci
rzeczowej w zakresie wykonywania czynnoÊci o cha-
rakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisa-
rzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) podawanie do publicznej wiadomoÊci, w for-

mie komunikatów w dzienniku o zasi´gu woje-
wódzkim:
a) liczby mieszkaƒców w poszczególnych gmi-

nach na obszarze województwa wed∏ug sta-
nu na koniec roku poprzedzajàcego rok,
w którym przeprowadzane sà wybory,

b) informacji o miejscu i czasie przyjmowania
przez komisarzy wyborczych zawiadomieƒ
o utworzeniu komitetów wyborczych,

c) informacji o miejscu, czasie i terminie sk∏a-
dania sprawozdaƒ finansowych komitetów
wyborczych oraz o miejscu, czasie i sposobie
ich udost´pniania przez komisarzy wybor-
czych do wglàdu,”;

2) po § 5 dodaje si´ § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Komisarz wyborczy podaje do publicznej

wiadomoÊci, w formie komunikatu:

1) liczb´ mieszkaƒców w gminie, w której
przeprowadzane sà wybory wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta przed up∏ywem
kadencji, wed∏ug stanu na koniec roku
poprzedzajàcego rok, w którym wybory
sà przeprowadzane,

2) informacj´ o miejscu, czasie i terminie
sk∏adania sprawozdaƒ finansowych ko-
mitetów wyborczych uczestniczàcych
w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz w wyborach
wójta, burmistrza i prezydenta miasta
przeprowadzonych przed up∏ywem ka-
dencji, a tak˝e informacj´ o miejscu, cza-
sie i sposobie udost´pniania tych spra-
wozdaƒ do wglàdu.”;

3) w za∏àczniku nr 1, w cz´Êci VII. Województwo ma-
zowieckie, liczba porzàdkowa 1, rubryka 3 w∏aÊci-
woÊç terytorialna otrzymuje nast´pujàce brzmie-
nie:
„powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski,
otwocki, piaseczyƒski, pruszkowski, warszawski za-
chodni, wo∏omiƒski;
miasto na prawach powiatu: miasto sto∏eczne
Warszawa.”.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
i podlega og∏oszeniu, z tym ˝e § 1 pkt 3 wchodzi w ˝y-
cie w dniu wyborów do organów stanowiàcych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego przypadajàcych
w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów wy-
branych w dniu 11 paêdziernika 1998 r.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej: 
F. Rymarz
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 sierpnia 2002 r.

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie okreÊlenia w∏aÊciwoÊci terytorialnej komisarzy wyborczych, w∏aÊciwoÊci rze-
czowej w zakresie wykonywania czynnoÊci o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy

wyborczych.
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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 sierpnia 2002 r.

w sprawie wysokoÊci kwot wymienionych w art. 41 § 1 pkt 2 oraz w art. 112 § 2 ustawy 
— Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 119 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926
i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459,
Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368

i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 113,
poz. 984) og∏asza si´, ˝e wysokoÊç kwot, o których mo-
wa w art. 41 § 1 pkt 2 oraz z art. 112 § 2 ustawy — 
Ordynacja podatkowa, na 2003 r. wynosi 14.570,48 z∏.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski


