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ZARZĄDZENIE NR 148/11
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych 
do Rady Gminy Poczesna w okręgu wyborczym nr 4 

Na podstawie art. 62 i art. 63 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) 
w związku z prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17 stycznia 2011 r., 
sygn. akt I Ns 300/10 zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się wybory ponowne do Rady Gminy Poczesna w okręgu wyborczym nr 4, w którym wybierany 
będzie jeden radny, w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Eulalii Marii Błaszak - z listy nr 30 KWW 
WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ KRZYSZTOFA UJMY. 

§ 2. Wybory ponowne przeprowadzi nowo powołana Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Poczesnej, 
począwszy od czynności przeprowadzenia głosowania. 

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 17 lipca 2011 r. 

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 

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

 

WOJEWODA ŚLĄSKI 

Zygmunt Łukaszczyk
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Załącznik do Zarządzenia Nr 148/11

Wojewody Śląskiego

z dnia 11 maja 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY 
do wyborów ponownych 

do Rady Gminy Poczesna w okręgu wyborczym nr 4 

 
Termin wykonania 
czynności 
wyborczej 

Treść czynności 

1 2 
do 18.05.2011 r. - podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia 

Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Poczesna w okręgu 
wyborczym nr 4, 

do 27.05.2011 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego 
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Poczesnej, 

do 24.06.2011 r. - zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Poczesnej, 
do 27.06.2011 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania 

oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Poczesnej, 
do 02.07.2011 r. - rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Poczesnej zawierającego numery list i dane 

o kandydatach na radnego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 4, 
do 04.07.2011 r. - powołanie przez Gminną Komisją Wyborczą w Poczesnej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1, 
do 07.07.2011 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, 
15.07.2011 r. 
o godz. 24 00 

- zakończenie kampanii wyborczej, 

16.07.2011 r. - przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Poczesnej spisu wyborców, 

17.07.2011 r. 
8:00 – 22:00 

- głosowanie 


