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Uchwala Nr )fiV/297/16

Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach

z dnia 30 wrze6nia 2016 r.

w sprawae ustalenia terminu wybor6w Soltysa w Solectwie Ksiq2enice

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz $ 6 Ordynacji Wyborczej na Soltysa Solectwa Ksiqzenice,
stanowiqcej Zalqcznik Nr 2 do Statutu Solectwa Ksiq2enice, przyjQtego Uchwalq Nr XU451/09 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 wrzeSnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2009 r., Nr 191 ,

poz. 3460 ), na wniosek Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

Rada Miejska w Gzennionce-Leszczynach,
uchwala, co nastqpuje:

s1
Zgodnie z Ordynacjq Wyborczq na Soltysa Solectwa Ksiq2enice, wskazanq wy2ej w podstawie
prawnej niniejszej uchwaly, zazqdza sig wybory Sottysa Solectwa Ksiq2enice i wyznacza datq
wybor6w na dziefi 27 listopada 2016 r.

s2
Przyjmuje sig kalendaz wyborczy o nastgpujqcej treSci:

s3
Wykonanie uchwaly powieza siq Burmistzowi Gminy i Miasta, celem podania jej do publicznej
wiadomo6ci na terenie gminy, a w szczeg6lnoSci na terenie Solectwa Ksiq2enice.

s4
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.

Prze wor

Lp. Nazwa czynno6ci Odpowiedzialny
za wvkonanie

Termin do wykonania
czvnno6ci

1. Powolanie Komisji Wyborczej dla
Gminy i Miasta (Miejskiej Komisji)

Burmistz Gminy i Miasta do 38 dnia pzed dniem
wybor6w
(do 20 pa2dziernika 2016 r.

2. Wyznaczenie siedziby
obwodowej komisj i wyborczej

Miejska Komisja na wniosek
Burmistza Gminy i Miasta

do 35 dnia przed dniem
wybor6w
(do 21 pa2dziernika 2016 r

3. Zglaszanie do Miejskiej Komisji
kandydat6w na Soltys6w

Zainteresowani do 25 dnia pzed dniem
wybor6w
(do 2 listopada 2016 r.)

4. Powolanie Obwodowej Komisji
Wyborczej

Miejska Komisja Wyborcza
spoSr6d os6b zgloszonych
pzez kandydat6w na
Sottvsa oraz Burmistza

do 20 dnia pzed dniem
wybor6w
(do 7 listopada 2016 r.)

5. Spozqdzenie wykazu
kandydat6w na Soltysa

Miejska Komisji Wyborcza do 10 dni pzed dniem
wybor6w
(do 17 listopada 2016 r.)

6. Sporzqdzenie spisu wyborc6w w
oparciu o reiestr wyborc6w

Burmistz Gminy i Miasta do dnia 25 listopada 2016 r.

7. Prowadzenie kampanii wyborczej Kandydaci na Sottysa do dnia popzedzajqcego
wybory
(do 26 listopada 2016 r.

do oodz. 24.00)
8. Glosowanie bezpoSredn ie, r6wne,

powszechne itaine
w dniu 27 listopada 2016 r
w qodz. od 8.00 do 18.00
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