Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 314
Wojewody Mazowieckiego
z dnia 2 lipca 2013 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Terrnin wykonania
czynnosci wyborczej

Tresc czynnosci

- podanie do publicznej wiadomosci zarzqdzenia Wojewody
Mazowieckiego W sprawie wybordw uzupetniajqcych do Rady
Gminy Garwolin
- podanie do publicznej wiadomosci, W formie obwieszczenia W6jta
Gminy Garwolin, informacji o granicach i numerze okrqgu
wyborczego i liczbie wybieranych radnych W okrqgu wyborczym
nr 3 oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej W Garwolinie,

do dnia 24 lipca 2013 r.

do dnia 3 sierpnia 2013 r.

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego W Siedlcach o utworzeniu

do dnia 8 sierpnia 2013 r.

komitetu wyborczego oraz o zamiarze zglaszania kandydata na
radnego,
- zglaszanie Komisarzowi Wyborczemu W Siedlcach kandydatow
do skladu Gminnej Komisji Wyborczej W Garwolinie,
- powotanie przez Komisarza Wyborczego W Siedlcach Gminnej
Komisji Wyborczej W Garwolinie,

do dnia 23 sierpnia 2013 r.

- zgtaszanie Gminnej Komisji Wyborczej

do dnia 6 sierpnia 2013 r.

zgtaszanie Wojtowi Gminy Garwolin kandydatow na cztonkow
Obwodowej Komisji Wyborczej,
- podanie do publicznej wiadomosci, W formie obwieszczenia
Wojta Gminy Garwolin, informacji o numerze i granicy obwodu
glosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji
Wyborczej,
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej
W Garwolinie o zarejestrowanych listach kandydatow na
radnego, zawierajqcego numery list, skroty nazw komitetow, dane
o kandydatach umieszczone W zgloszeniach list wraz
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatow oraz tresci oSwiadczen
lustracyjnych stwierdzajqcych fakt pracy lub sluzby W organach
bezpieczenstwa panstwa lub wspolpracy z nimi,
- powolanie przez Gminnq Komisje Wyborczq W Garwolinie
Obwodowej Komisji Wyborczej,

do dnia 1 wrzesnia 2013 r.

do dnia 7 wrzeSnia 2013 r.

do dnia 8 wrzeSnia 2013 r.

-

sporzqdzenie spisu wyborcow oraz powiadomienie wyborcow
o miejscu i czasie jego udostepnienia
- skladanie do Wojta Gminy Garwolin wnioskow o sporzqdzenie
aktu pelnomocnictwa do glosowania

do dnia 12 wrzesnia 2013 r.

21 wrzesnia 2013 r.
22 wrzeSnia 2013 r.
od godz. 8

'' do godz. 22 ''

Garwolinie list

-

do dnia 30 sierpnia 2013 r.

20 wrzesnia 2013 r.0 godz. 24

W

kandydatow na radnego,

do godz. 24 "

''

- zakonczenie kampanii wyborczej
- przekazanie przewodniczqcemu Obwodowej Kornisji Wyborczej
spisu wyborcow

-

glosowanie

Id: 6DAOFB60-DDAO-484F-B1FD-B621D6906036. Podpisany

