OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
zdnia 1 grudnia 2011r.
Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 201 lr. - Przepisy wprowadzaja^ce
ustaw? - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881
i Nr 149, poz. 889) w zwiqzku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz.
1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) podaje si? do publicznej wiadomosci:

ROZPORZ4DZENIE
PREZESA RADY MINISTROW
z dnia 30 Iistopada 2011r.
w sprawie przedterminowych wybor6w Burmistrza Strzelec Krajenskich
w wojew6dztwie lubuskim

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 201 lr. - Przepisy wprowadzaja^ce
ustawe - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr
149, poz. 889) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezposrednim wyborze
w6jta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w zwi%zku
z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiat6w i sejmik6w wojew6dztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34,
poz. 172) zarzajiza si$, co nastejpuje:
g 1. Zarzajdza sie^ przeprowadzenie przedterminowych wybor6w burmistrza Strzelec
Krajenskich w wojew6dztwie lubuskim.
g 2. Dat^ przedterminowych wybor6w wyznacza si^ na niedziel$ 5 lutego 2012 r.
g 3. Dni, w kt6rych uplywaja^ terminy wykonania czynnosci wyborczych, okresla
kalendarz wyborczy, stanowiajcy zal^cznik do rozporzajdzenia.
g 4. Rozporzajdzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Prezes Rady Ministr6w: D. Tusk

Zala^cznik do rozporzajizenia
Prezesa Rady Ministr6w
zdnia 30 listopada201 lr. (poz.l551)

KALENDARZ WYBORCZY

L.p.

7.

Termin wykonania czynnosci
wyborczej

Tresc czynnosci wyborczej

w dniu wejscia w zycie rozporz^dzenia

podanie
do
publicznej
wiadomosci,
w formie obwieszczenia Wojewody, rozporzadzenia
Prezesa
Rady
Ministr6w
w
sprawie
przedterminowych wybor6w burmistrza Strzelec
Krajefiskich

do 19grudnia2011 r.

podanie
do
publicznej
wiadomosci,
w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie
miejskiej komisji wyborczej,
zawiadomienie
Komisarza
Wyborczego
o utworzeniu komitet6w wyborczych

do 21 grudnia2011 r.

- zglaszanie kandydat6w do skladu miejskiej
komisji wyborczej

do22grudnia2011 r.

- powolanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej
komisji wyborczej

do 11 stycznia 2012 r.
(do godz. 24:00)

- zglaszanie miejskiej komisji wyborczej do
zarejestrowania kandydat6w na burmistrza

do 16 stycznia2012 r.

- zglaszanie kandydat6w do skladu obwodowych
komisji wyborczych,
- podanie do publicznej wiadomosci, w formie
obwieszczenia, informacji o:
a) numerach i granicach obwod6w glosowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych,
- skladanie przez pemomocnik6w komitet6w
wyborczych wniosk6w o przydzial nieodplatnego
czasu antenowego w programach telewizji
publicznej i publicznego radia
podanie
do
publicznej
wiadomosci,
w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej
komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach
na burmistrza, na kt6rym umieszczone sa^
w kolejnosci alfabetycznej nazwisk: nazwiska,
imiona, wiek, wyksztalcenie, miejsce zamieszkania,
nazwa komitetu zglaszaja^cego kandydata oraz
nazwa partii politycznej, do kt6rej nalezy kandydat,
oraz
tresc
oswiadczefi
lustracyjnych
stwierdzaja_cych fakt pracy lub sluzby w organach
bezpieczeristwa paristwa lub wsp6hpracy z nimi,
- powolanie obwodowych komisji wyborczych,
- sporzajizenie spisu wyborc6w

do23stycznia2012r.

8.

od23stycznia2012r.

nieodptatne
rozpowszechnianie
audycji
wyborczych w programach telewizji publicznej
i publicznego radia

9.

do26stycznia2012r.

- sktadanie wnioskow o sporz^dzenie
pehlomocnictwa do gtosowania

10.

do31 stycznia2012 r,

sktadanie
wnioskow
przez
wyborcow
niepehiosprawnych o dopisanie ich do spisu
w wybranym obwodzie gtosowania na obszarze
miasta

11.
12.

3 lutego 2012 r. o godz. 24:00
41utego2012r.

- zakoriczenie kampanii wyborczej
- przekazanie przewodnicz^cym obwodowych
komisji wyborczych spisow wyborcow

13.

5 lutego 2012r.
godz. 8:00-22:00

- przeprowadzenie gtosowania
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