ZARZĄDZENIE NR

175

WOJEWODY WARMINSKO - MAZURSKIEGO
z dnia l0 czerwca 2016 r.

rv sprarvie

wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nlrągorr ie

Na podstarr'ie ań' 3 8_5 usta\\'y z dnia 5 stycznia 20 l 1 r' Kodcks rvyborczv (Dz. U. z 20l l r' Nr 2l. poz' l J2. Nr26.poz. l3.l.
Nr 9.ł. poz. 550. Nr 102. poz. 588. Nr |31.poz. 177. Nr l'19. poz. 389. Nr l'ł7. poz' illll. Nr l7l. poz. l0ló. Nr 2l7. poz. l28l.
z2012r'pLlz. tl,ł9. poz' 9_51. poz. l529. z2011r'poz.. l79.poz- l80.poz' 10'72.z2015 r'poz. l0.ł3. poz. l0.ł4.poz' l0.15.poz'2281)
po zasięgnięciu opinii Kcrnrisarza Wyborczego rł'olsztynie. zarządza się. co nll\tę|uJc:

I. ZarZądZa się przeprorr'adzenie rvybortirł,uzupełniającyclr do Rady Miejskiej rr' Mrągorvie rr'celu lr'yboru jcdnego radnego

"s
\ł'jednonrandato\ł ynr okręgu rł'yborczynl nunrcr 2l

'

$ 2. Datę rł'yborórv uzupehliających rł'yznacza się na dzień 'ł vrześnia20l ó r'

$ 3' Dni.

u

których uplyu'ają temliny lvykonania czyIrności przelr'idzialryclr lł, Kodeksie rr'yborczynl. okręśla kalendarz rł'vborczy.

stanorviący zalącznik do zarządzcnia.

$ 4.

Zarządzenie lvchodzi

v życie z

dniem ogłoszenia rł' Dzienniku Urzędor.r'ynr Wojerł'ództrr'a Warrnińsko-Mazurskiegtl

oraz podlega podaniu do publicznej rł'iadomości.
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KALENDARZ WYBORCZY
Treśćcz1nności

Data

do ló czerrł'ca 20ló r'

l

llo 2ó czcnłclt 2()ló

do ó lipca

do l

l

2()

podanie
rr

dll publicznej wii]d(']lości zarzątlzcnia Wojcrlody.

yborr'lrr' uzupciniłji1cych do Racly

Warnlińsko ["4azurskicgo rv sprawie
Miejskicj u Mrąlowic rł'okręcu wvborczynr nr 2l

pclclanic dcl publicznc'j rr'iadomtlści. u' tbrnlic obrvicszczcnia lrurnrislva. infillrnoc.ji o eranicach
i nunlerzc okręp rr'yborczego. liczbie raclnych wvbicranych rr trklę3u. rr kk\rynr laflądlono \\'yborv
ulupcłniłiąrc ($ycitłg l uch$ały)ofal o \\yznaczonej sicdzibic nriejskiej kornisji rłyborczc'j
zawiadonricnic Konrisarza Wyborczego u'Olsztvnie o uirvorzeniu komitctu rvyborczcgo

zglaszanic Konrisal'zou'i Wvborczcmu

l6 r

Wyborczej rł' Mrlgorł ic

lipca 2()ló r'

do 2ó lipct] 2()l6 r.
1clo godz. 2,łl'r')

*

Olsztynie kantlydlltrirł'do skłldu Vlie'jskicj Konisji

porvołanie przez Ktllrlisarzl WyLlorczcgo rr olsztynic Micjskici Konlisji Wyborczej rr N'1rlgorł ic
zgłaszanic Micjskiej Komisji Wyborczej w \4rągorvie list kandyddki\ł'na ri](lncgo

podanic do publicznej rviadonrości. w fbrn]ic obt\ics/clcnił burmistrla intbrmacji
sicĘrnil 2()ló

do 5

r.

o

nunrelze

igraniciich ob\ldu glosouania oraz sicdzibic obuodorvej komisj i * yborczej
zglaszanic Burnristl-uou'i Miastł Mrągolr'a przcz konlitetv uvborczc kllntly<latrirł tlrr skłatlu obrłrrdtrrr
konrisji *yborczej

c'j

pżylnilnic przcz Micjską Kolrrisję Wybtrrczą rł' Mrlgorl'ic nunreltiw złlejcstrtlrvanym lisk'n
k.ndydat(iu
do l'ł sicrpnia 20ló r.

do l5 sicrynir 2016 r.
ckr 2(r

2

\\

rł, \'1rągorr ic obrrtldorvc'j konrisji u'yborczc'j
sporządzenic spisu rł'1'btrrcólr i udostępnicnic do rvglądu
zgłaszanic burmistrztr* i przcz rry. borcriw nicpchrrlspr'alvnvch zamialu gloso\r'alria korcspondcnc1'jncgo.
\! tvn] przy ponx)cv llakJaclki nł kanę do gklsolr'ania sporzi(zotlej u altitbccic Bririllc'ł

rozplakatorłanic obuicszc:zcnia Mir"jskiej Konlisji Wyborczej rr' |\4rągorvic o Zlrrcjcstrowanych lisllch
kandyclatti* na radncgo zarvielającego numery list. skr'iltv nazw konlitcttlrv. danc o kanclyclatach

skłaclanic do Bunnistlla Miasta Mrągoua rlniosktiu'

tlo glosorvania

o

sporządzcnic aktu pełnonrocnictrła

cśnia20l(l r'
(sodz. 2'1"r')

zakończenie kanrpanii

rrcini.r l()l() r

przclazlnic prl cuodnicząccmu obrvodowej komisji rvyborczej spisu rvyborcórr
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gkrsorvanie
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sierpnia 201(r r.

polłrlłlnie przez N'liejską Konrisję Wyborczq
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] usta\\}'z dnia 5 stlcznia
okrcślooei \l kodeksie prz}'pada na sobotę albo na dzień
Żgodoie Ż art' 9 \
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l] ze Żnr').ieżeli koniec terminu rlvkonania czvnności
upł!\!a pier\sze8o roboczego dnia po t!'In dniu.
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