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ZARZA.DZENIE NR 135/2015
WOJEWODY t.ODZKIEGO

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawic wyborow u / i i p f l i i u j;ic\h do Kad\y Ostr6wek

Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112,Nr26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889.
Nr 171. poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180! 1072) zarzadza
si$, co nast?puje:

§ I. Zarzadza si? wybory uzupetniajace do Rady Gminy Ostrowek w okr?gu wyborczym nr 6, w ktorym
wybierany b?dzie jeden radny.

§ 2. Dat? wyborow wyznacza si? na niedziele, dnia 13 wrzesnia 2015 r.

§ 3. Dni, w ktorych uplywajg terminy wykonania czynnosci wyborczych. okresla kalendarz wyborczy, sta-
nowiacy zafacznik do ninicjszego zarzadzcnia.

§ 4. Zarzadzenie oglasza si? w Dzienniku tJrz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego oraz podaje do publiczncj
wiadomosci w Ibrmie obwieszczcnia naobszarze Gminy Ostrowek.

§ 5. /arzadzenie wchodzi w 2ycie z dniem ogfoszenia.

Wojcwoda l.odzki
Jolanla Chekninska



Dzicnnik 1 Ir/cdowy Wojcwnd/.iwa \o -2- Pox.2471

Zatqcznlk
do zarzadzenia nr 135/2015
Wojewody Lodzkiego
zdnia 18 czerwca2015 r.

KALKNDARZ WYBORCZY
W WYBORACH UZUPELNIAJA.CYCH DO RADY GMINY OSTROWEK

Term in wykonania
czynnosci wyborc/cj

do 25 czerwca 20 1 5 r.

do 5 Iipca2015r.*

do 151ipca2015r.

do20lipca2015r.

do 4 sierpnia 2015 r. do
godz. 24.00

do 14 sierpnia 2015 r.

do 23 sierpnia 2015 r.*

do 24 sierpnia 20 15 r.

do 4 wr/esnia 2015 r.
1 1 wr/csnia 2015 r. do

godz. 24.00
12 wrzcsnia2(H5 r.
13 wr/csnia 2015 r.
god/.. 7.00-21.00

Trcse czynnosei wyborc/.ej

- podanie do public/nej wiadomosci. w formic obwieszczcnia, zarzadzenia Wojewody
1 .odzkiego w sprawie wyborow u/upelniajacych do Rady Gminy Ostrowek w okregu wy-
borczy m nr 6

- podanie do public/nej wiadomosci. w formic ohwieszczenia. informacji o okregu wybor-
czym. numer/e, granieaeh oraz o wy/nac/onej sicdzibie Gminnej Komisji Wyborczej w
Ostrowku,

- zawiadomienie Komisarza Wyborezego w Sicradzu o utwor/cniu komilelu wyborc/ego

- /glas/anie Komisar/.owi Wybore/emu w Sierad/u kandydatow na c/tonkow Gminnej
Komisji Wyborezcj w Ostrowku

- powolanie przez Komisar/a Wyborczego w Sieradzu (iminnej Komisji Wyborczej w
Ostrowku

- zglaszanie (iminncj Komisji Wyborc/ej w Oslrowku list kandydatow na radnego

- podanie do wiadomosci publicznej informacji o numer/.e i granieaeh obwodu glosowania
oraz siedzibic obuodowej komisji w\borc/ej oraz mozliwosci glosowania koresponden-
cyjnego i pr/.c/ pelnomocnika,

- zglaszanic Wojtowi (iminy Ostrowek kandydatow na c/tonkow obwodowej komisji
wyborczej

- powolanie obwodowej komisji wyborczej,
- spor/adzenie spisow w>rborco\\
- zglaszanie wojlowi pr/cz wyborcow niepelnosprawnych zamiaru glosowania korcspon-

dencyjnego, w tym przy pomocy nakladek na kart> do glosowania sporzadzonyeh w alfa-
becie Braille'a

- rozplakatowanie obwies/c/enia (iminnej Komisji Wyborczej w Ostrowku o zarejcstro-
wanjeh lislaeh kandydau'nv na radnego zawierajaecgo ich numery, skroly na/w komite-
tow, dane o kandydatach umieszczone w zgtos/eniach list wraz. z ewenlualnymi oznacze-
niami kandydalow ora^: tresc oswiadczeii lustracyjnych slwierdzajaeyeh fakt praey tub
stuzby worganach bc/piec/ciislwa paiistwa lub wspolpracy z nimi

- skladanie vvnioskow o spor/adzenie aktu pelnomocnictwa do glosowania

- zakohczcnic kampanii wyborczej

- przeka/anie pr/cwodniczL)eemu ohuodoucj komisji wyborczej spisu \v\w

- glosovvanic

llwaga:

* Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jezcli koniec terminti wykonania czynnosci okreslonej w Ko-
deksie wyborczym przypada na sobote albo na dzich ustawowo wolny od pracy, termin uplywa pierwszego
roboczego dnia po tym dniu. Jezeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczcj, czynnosci wyborcze sa dokonywane
w godzinach urzedowania sadow, organow wyborczych, urzedow gmin oraz konsulatow.


