Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 8/III/19
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 13 marca 2019 r.

KALENDARZ WYBORCZY
Data wykonania
czynności
wyborczych
do 13 marca 2019 r.

Treść czynności
-

-

opublikowanie zarządzenia Burmistrza Ustrzyk Dolnych
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad
Sołeckich w Gminie Ustrzyki Dolne w biuletynie informacji
publicznej oraz podanie go do publicznej wiadomości przez
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie
Miejskim i w poszczególnych sołectwach.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o obwodach
i siedzibach sołeckich komisji wyborczych.

Ustalenie przez Burmistrza wzorów zgłoszenia kandydata na :
- Sołtysa i członka Rady Sołeckiej,
- listy osób popierających kandydata na sołtysa,
- oświadczenia o zgodzie na kandydowanie na sołtysa i do rady
sołeckiej,
- Ustalenie przez Burmistrza wzorów: kart do głosowania,
protokołów z głosowania oraz innych druków niezbędnych
w procedurze wyborczej,
- podanie do publicznej wiadomości liczby osób wchodzących
w skład rady sołeckiej w każdej miejscowości gminy.

do 20 marca 2019 r.
do godz. 1500
do 27 marca 2019 r.
do godz. 1500
do 29 marca 2019 r.
godz. 1500
do 5 kwietnia 2019 r.
5 kwietnia 2019 r.
godz. 1300
do 5 kwietnia 2019 r.
12 kwietnia 2019 r.
godz. 24ºº
14 kwietnia 2019 r.
do godz. 800
14 kwietnia 2019 r.
godz. 900 - 1500
16 kwietnia 2019 r.

Udostępnienie wzorów druków zgłoszenia na sołtysa,
członka rady sołeckiej oraz męża zaufania na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych pod
adresem: www.ustrzyki-dolne.pl
- zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
kandydatów na Sołtysa, do Rad Sołeckich oraz mężów
zaufania z poszczególnych sołectw.
- zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.
- podanie do publicznej wiadomości składu Obwodowych
Komisji Wyborczych
- sporządzenie spisów wyborców dla każdego sołectwa.
- posiedzenie oraz szkolenie Obwodowych Komisji
Wyborczych
- rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych
kandydatach na sołtysa i do rad sołeckich.
- zakończenie kampanii wyborczej

-

przekazanie
przewodniczącym
Obwodowych
Komisji
Wyborczych spisu wyborców, kart do głosowania, itp…
głosowanie w lokalach wyborczych

-

podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości

-
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