
o B WI E S ze Z E N I E
ZARZADZENIE Nr 222/09
WOJEWODY SLASKIEGO

z dnia 27 lipca 2009 r.

""-; ..,. .

W sprawie przeprowadzenia wyborów uzupelniajacych do Rady Miejskiej w Slawkowie w okregu
wyborczym nr 1.

,
Na podstawie art. 192 ustawy z dniai16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr-17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, NU 59, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz..766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) w zwiazku z uchwala Nr XXXIX/395/09 Rady Miejskiej w Slawkowie z dnia 17
lipca 2009 roku w sprawie stwierdzenia wygasniecia mandatu radnego zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. W zwiazku z wygasnieciem mandatu radnego przeprowadzone zostana wybory uzupelniajace do Rady
Miejskiej w Slawkowie w pieciomandatowym okregu wyborczym nr 1.

§ 2. W okregu, o którym mowa w § 1, wybierany bedzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostana w dniu 11 pazdziernika 2009 roku.

§ 4. Czynnosci wyborcze realizowane beda zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiacym zalacznik do

nini.ejszego zarzadzenia.

§ 5. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa

Slaskiego.

WOJEWODA SLASKI

I-I Zygmunt Lukaszczyk

Zalacznik do Zarzadzenia Nr 222/09
Wojewody Slaskiego z dnia 27 lipca 2009 r.

KALENDARZ WYBORCZY

do wyborów uzupelniajacych do Rady Miejskiej w Slawkowie

Termin wykonania
czynnosci wyborczej

Tresc czynnosci

1

2

do 7 sierpnia 2009 r.

- podanie do publicznej wiadomosci i ogloszenie w Dzienniku Urzedowym Województwa Slaskiego zarzadzenia
Wojewody Slaskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupelniajacych do Rady Miejskiej w Slawkowiew okregu wyborczym nr 1.-~-

- podanie do publicznej wiadomosci, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Slawkowa informacji o okregu

wyborczym nr 1, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okregu wyborczym oraz odo 22 sierpnia 2009 r.
wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Slawkowie dla wyborów uzupelniajacych do Rady Miejskiej

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Katowicach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarzezglaszania kandydata na radnego do Rady Miejskiej w okregu wyborczym nr 1
do 24 sierpnia 2009 r.

- zglaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach kandydatów do skladu Miejskiej Komisji Wyborczej
w Slawkowiedo 27 sierpnia 2009 r.

- powolanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Miejskiej Komisji Wyborczej w Slawkowie

do 11 wrzesnia 2009 r.

- zglaszanie Burmistrzowi Miasta Slawkowa kandydatów do skladu Obwodowej Komisji Wyborczej

do 11 wrzesnia 2009 r.

- zglaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Slawkowie list kandydatów na radnego wybieranego w okregu
do godz. 2400

wyborczym
- powolanie przez Miejska Komisje Wyborcza Obwodowej Komisji Wyborczej- podanie do publicznej wiadomosci, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Slawkowa informacji o numerze ido 20 wrzesnia 2009 r.

granicach obwodu glosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej
- przyznanie przez Miejska Komisje Wyborcza numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Slawkowie o zarejestrowanych listach

do 26 wrzesnia 2009 r.
kandydatów na radnego, zawierajacego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgloszeniach list wraz

z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i listdo 27 wrzesnia 2009 r.
- sporzadzenie spisu wyborców w Urzedzie Miasta Slawkowa

9 pazdziernika 2009 r.

- zakonczenie kampanii wyborczej
o godz. 2400 10 pazdziernika 2009 r.

- przekazanie Przewodniczacemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców

11 pazdziernika 2009 r.

- glosowanie
godz. 600 - 2000


