


Załącznik do Zarządzenia Nr . J E 1 .....

Wojewody Dolnośląskiego 

zdn ia  16 grudnia 2016 r,

KALENDARZ WYBORCZY 
do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubawce, w  okręgu wyborczym nr 10

Termin wykonania 
czynności wyborczej

Treść czynności

do 22 grudnia 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości oraz publikacja w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zarządzenia Wojewody 
Dolnośląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających 
do Rady Miejskiej w  Lubawce i [ic?bie radnych wybieranych w okręgu 
wyborczym

do 1 stycznia 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia 
Burmistrza Miasta Lubawka informacji o okręgu wyborczym, jego 
granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym 
oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w  Lubawce,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania 
kandydatów na radnego

do 11 stycznia 2017 r. - zgłaszanie Komisarzowi W yborczemu w Jeleniej Górze przez 
pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu 
Miejskiej Komisji Wyborczej w  Lubawce

do 16 stycznia 2017 r. - powołanie przez Komisarza W yborczego w Jeleniej Górze Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Lubawce

do 31 stycznia 2017 r. do godz. 2400 - zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce list kandydatów 
na radnego

do 10 lutego 2017 r. - podanie do pnblieznej wiadomości w  formie obwieszczenia 
Burmistrza Miasta Lubawka informacji o numerze i granicach obwodu 
glosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji 
Wyborczej nr 4 w Chełmsku Śląskim,
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Lubawka przez pełnomocników 
komitetów wyborczych, kandydatów do składu Obwodowej Komisji 
Wyborczej nr 4 w Chełmsku Śląskim

do 19 lutego 20 i 7 r. - powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Lubawce Obwodowej 
Komisji Wyborczej nr 4 w Chełm sku Śląskim,
- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Lubawce, w drodze 
losowania, numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego,
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie M iasta Lubawka,
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Lubawka przez wyborców 
niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym 
przy pomocy nakładek na kartę do głosowania sporządzonych
w  alfabecie Braille’a,
- przekazanie wyborcom przez Burm istrza Miasta Lubawka informacji 
o  terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie glosowania, 
warunkach ważności głosu oraz możliwości glosowania 
korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

do 20 lutego 2017 r. - rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji W yborczej 
w  Lubawce o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego.



zawierającego mmi wy list, skróty nazw komitetów wyborczych, dane 
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi 
oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych 
stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi

do 3 marca 2017 r. - składanie Burmistrzowi Miasta Lubawka wniosków o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do glosowania

10 marca 2017 r. o Kodz. 24'® - zakończenie kampanii wyborczej

11 marca 2017 r. - przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 
4  w Chełmsku Śląskim spisu wyborców

12 marca 2017 r. fiodz. 7rj(1 - 2 1110 - głosowanie

Uwaga: .leżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym przypada na sobotę 
albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu /art. 
9 § 2 Kodeksu wyborczego/.
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