
 

ZARZĄDZENIE Nr 160 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 18 maja 2009 r. 

w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy. 

Na podstawie art. 192 ust. 1 i art. 193 ust 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. -Ordynacja wyborcza do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)) w związku z 

uchwałą nr 105/XIX/08 Rady Gminy Płoniawy - Bramura z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się powtórzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płoniawy-Bramura w dwuman-

datowym okręgu wyborczym nr 11. 

§ 2. W okręgu wyborczym nr 11 wybierać się będzie jednego radnego. 

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na dzień 9 sierpnia 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 Płoniawy-

Bramura. 

 
1) 

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

poz. 1760,7 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, 

poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 63, poz. 425, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 1507 i Nr 180, 

poz. 1111. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Jacek Kozłowski 

 

 

Załącznik 

do zarządzenia nr 160 

Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 18 maja 2009r. 

 

 

KALENDARZ WYBORCZY 

 

Termin wykonania  

czynności wyborczej 

Treść czynności 

do dnia 10 czerwca 2009r.  podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazo-

wieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy 

do dnia 20 czerwca 2009r.  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia wójta, 

informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego i liczbie wybie-

ranych radnych w okręgu, w którym zarządzono wybory uzupełniają-

ce oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 

 zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce o utworzeniu 

komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na 

radnego 

do dnia 22 czerwca 2009r.  zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce kandydatów do 

składu Gminnej Komisji Wyborczej w Płoniawach - Bramurze 

do dnia 25 czerwca 2009r.  powołanie przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie Gminnej 

Komisji Wyborczej w Płoniawach - Bramurze 

do dnia 10 lipca 2009r.  zgłaszanie wójtowi kandydatów do składu obwodowej komisji wy-

borczej 

do dnia 10 lipca 2009r.  zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Płoniawach - Bramurze 



do godz. 2400 list kandydatów na radnego 

do dnia 19 lipca 2009r.  powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Płoniawach – Bramu-

rze obwodowej komisji wyborczej, 

 podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia wójta, 

informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczo-

nej siedzibie obwodowej komisji wyborczej 

do dnia 25 lipca 2009r.  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia gminnej 

komisji wyborczej, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów 

na radnego, zawierającej numery list, skróty nazw komitetów, dane o 

kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi 

oznaczeniami kandydatów 

do dnia 26 lipca 2009r.  sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy oraz powiadomienie 

wyborców o miejscu i czasie jego udostępnienia 

do dnia 7 sierpnia 2009r. 

o godz. 2400 
 zakończenie kampanii wyborczej 

dnia 8 sierpnia 2009r.  przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu 

wyborców 

9 sierpnia 2009r. 

od godz. 600 do godz. 2000 
 głosowanie 

 

 

 

 


