
ZARZĄDZENIE N R  d......
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 5 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej, w  okręgach
wyborczych nr 2 i nr 3

N a podstawie art. 395 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks wyborczy (Dz. U. N r 21, poz. 112 ze zm.) 
w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2014 r. sygn. akt I Ns 267/14 
zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory ponowne do Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej, w  okręgu wyborczym nr 2 - 
w związku ze stwierdzeniem nieważności wyborów w okręgu wyborczym nr 2 i stwierdzeniem wygaśnięcia 
mandatu radnego Stanisława Boruckiego zgłoszonego przez KWW „Nasz Człowiek - Pewna Przyszłość” -  Lista nr 
18, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2014 r. sygn. akt I Ns 267/14.

2. Zarządza się wybory ponowne do Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej, w okręgu wyborczym nr 3 - 
w związku ze stwierdzeniem nieważności wyborów w okręgu wyborczym nr 3 i stwierdzeniem wygaśnięcia 
mandatu radnej Danuty Kowalewskiej zgłoszonej przez KW Prawo i Sprawiedliwość -  Lista nr 3, zgodnie 
z postanowieniem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2014 r. sygn. akt I Ns 267/14.

3. Wygaśnięcie mandatów radnych Stanisława Boruckiego oraz Danuty Kowalewskiej następuje z dniem 
podania zarządzenia do publicznej wiadomości.

§ 2. Komisjami właściwymi do przeprowadzenia wyborów ponownych są Gminna Komisja Wyborcza 
w Warcie Bolesławieckiej oraz Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Warcie Bolesławieckiej, powołane do 
przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

§ 3. Wybory, o których mowa w § 1, przeprowadza się poprzez powtórzenie głosowania w wyborach do Rady 
Gminy w Warcie Bolesławieckiej w okręgach wyborczych nr 2 i nr 3 oraz ustalenie przez Gminną Komisję 
Wyborczą w Warcie Bolesławieckiej wyniku wyborów do Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej w okręgach 
wyborczych nr 2 i nr 3, zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 22 lutego 2015 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski
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Tomasz Smolarz
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Załącznik do Zarządzenia Nr ...............

Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 5 stycznia 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY

dla wyborów ponownych do Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej, 
w okręgach wyborczych nr 2 i nr 3

Termin wykonania 
czynności wyborczej

Treść czynności

do 9 stycznia 2015 r. - podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia 
zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów 
ponownych

do 23 stycznia 2015 r. -podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta 
wyciągu informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach 
i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz 
wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej,
-podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta 
informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej 
siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 1 lutego 2015 r. -zgłaszanie wójtowi przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru 
głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na 
karty do głosowania sporządzonych w  alfabecie Braille’a 
-sporządzenie aktualizacji spisu wyborców w Urzędzie Gminy 
w Warcie Bolesławieckiej

do 2 lutego 2015 r. -rozplakatowanie wyciągu obwieszczenia Gminnej Komisji 
Wyborczej w Warcie Bolesławieckiej o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnego, zawierającego numery 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 13 lutego 2015 r. -składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 
głosowania

20 lutego 2015 r.godz. 2400 -zakończenie kampanii wyborczej
21 lutego 2015 r. -przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu 

wyborców
22 lutego 2015 r.godz. 700- 21°° -głosowanie
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