
ZARZĄDZENIE Nr 17 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 14 stycznia 2009 r. 

w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy. 

Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-

tów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)) w związku z uchwałą nr 

XIX/121/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rad-

nego i uchwałą nr XIX/122/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie stwierdzenia wyga-

śnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Łyse: 

1) w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 7; 

2) w trzymandatowym okręgu wyborczym nr 5. 

§ 2.1. W okręgu wyborczym nr 7 wybierać się będzie jednego radnego. 

2. W okręgu wyborczym nr 5 wybierać się będzie jednego radnego. 

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na dzień 29 marca 2009r. 

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Ordynacji wy-

borczej określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

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

kiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Łyse. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 

1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, z 2007r. Nr 25, poz. 

162, Nr 48, poz. 327, Nr 63, poz. 425, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 766 i z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Jacek Kozłowski 

 

 

Załącznik 

do zarządzenia nr 17 

Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 14 stycznia 2009r. 

 

 

KALENDARZ WYBORCZY 

 

Termin wykonania 

czynności wyborczej 

Treść czynności 

do dnia 28 stycznia 2009r. - podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckie-

go w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy 

do dnia 7 lutego 2009r.  - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia wójta, infor-

macji o granicach i numerach okręgów wyborczych i liczbie wybieranych 

radych w okręgach, w których zarządzono wybory uzupełniające oraz sie-

dzibie gminnej komisji wyborczej 

do dnia 7 lutego 2009r.  zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce o utworzeniu komite-

tów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

do dnia 9 lutego 2009r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce kandydatów do składu 

Gminnej Komisji Wyborczej w Łysych 

do dnia 12 lutego 2009r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Ostrołęce Gminnej Komisji 

Wyborczej w Łysych 

do dnia 27 lutego 2009r. 

do godz. 2400 

- zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Łysych list kandydatów na 

radnych 

do dnia 27 lutego 2009r. - zgłaszanie do wójta kandydatów do składów obwodowych komisji wy-

borczych 



do dnia 8 marca 2009r. - powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Łysych obwodowych ko-

misji wyborczych, 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia wójta, infor-

macji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych 

siedzibach obwodowych komisji wyborczych 

do dnia 14 marca 2009r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia gminnej ko-

misji wyborczej, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na 

radnych, zawierającej numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandy-

datach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznacze-

niami kandydatów 

do dnia 15 marca 2009r. - sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy oraz powiadomienie 

wyborców o miejscu i czasie jego udostępniania 

do dnia 27 marca 2009r. - zakończenie kampanii wyborczej 

dnia 28 marca 2009r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów 

wyborców 

29 marca 2009r. 

od godz. 600 do godz. 2000 

- głosowanie 

 

 

 


