
ZARZĄDZENIE Nr .1fiA
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia g..~.~~~f~ 2016r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów

Na podstawie art, 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

(Dz. U. poz.l l Z, z późno zm. O) w związku z postanowieniem Nr 9/16 Komisarza

Wyborczego w Siedlcach z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia

mandatu radnego Rady Gminy Stanisławów zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Stanisławów w jednomandatowym

okręgu wyborczym nr 6.

§ 2. W okręgu wyborczym nr 6 wybierany będzie jeden radny.

§3. Datę wyborów wyznacza się na dzień 3 lipca 2016 r.

§4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, przewidzianych

w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, określa kalendarz wyborczy,

stanowiący załącznik do zarządzenia.

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

Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze

Gminy Stanisławów.

I) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2011 r. poz. 134, poz. 550, poz. 588, poz. 777, poz.
881, poz. 889, poz. 1016 i poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529,22014 r. poz. 179, poz. 180
ipoz. 1072 orazz2015 r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045, poz. 1923 ipoz. 228L



Załącznik do zarządzenia Nr /6>1
Wojewody Mazowieckiego
z dnia 8. k+:-?.':~1.~9.-:.2016 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
czynnoścłvvyborczej Treść czynności

do dnia 14 kwietnia 2016 r.
- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody

Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Stanisławów

do dnia 24 kwietnia 2016 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta
Gminy Stanisławów, informacji o granicach i numerze okręgu
wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym
nr 6 oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach o utworzeniu
komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na
radnego,

do dnia 4 maja 2016 r.
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach kandydat6w

do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie,

do dnia 9 maja 2016 r.
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach Gminnej

Komisji Wyborczej w Stanisławowie,

do dnia 24 maja 2016 r.
do godz. 24 00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie list
kandydatów na radnego.

do dnia 3 czerwca 2016 r.

do dnia 12 czerwca 2016 r.

do dnia 13 czerwca 2016 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia
Wójta Gminy Stanisławów informacji o numerze i granicy obwodu
głosowania oraz wyżnaczonej siedzibie Obwodowej Komisji
Wyborczej,

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Stanisławów kandydatów na członków
Obwodowej Komisji Wyborczej.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Stanisławowie
Obwodowej Komisji Wyborczej

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Stanisławów zamiaru głosowania
korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki sporządzonej w
alfabecie Braille'a

- sporządzenie spisu wyborców oraz powiadomienie wyborców
o miejscu j czasie jego udostępnienia

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej
w Stanisławowie o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnego

- składanie do Wójta Gminy Stanisławów wniosków o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowaniado dnia 24 czerwca 2016 r.

- zakończenie kampanii wyborczejw dniu 1 lipca 2016 r. o
godz. 24:00

w dniu 2 lipca 2016 r.

w dniu 3 lipca 2016 r.

od godz. 7:00 do godz. 21 :00

- przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej
spisu wyborców

- głosowanie



KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Siedlcach

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych, zamierzających

zgłaszać kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 6 w. wyborach

uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów, zarządzonych na dzień

3 lipca 2016 r., przyjmowane są w siedzibie Komisarza Wyborczego

w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, pok. 208, od poniedziałku do piątku

w godz. 800 - 1600• Termin przyjmowania zawiadomień upływa dnia

24 kwietnia 2016 r. :':

W wyborach uzupełniających do przyjęcia zawiadomienia

o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie jest wymagane zbieranie

podpisów obywateli popierających utworzenie komitetu (art. 398 pkt 2 ustawy

z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy).

W terminie do dnia 4 maja 2016 r. pełnomocnicy komitetów wyborczych

mogą zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach kandydatów na

członków Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie.

Komisarz Wyborczy
w Siedlcach

I-I Mirosław Onisko

'Na podst. art. 9§2 i §3 Kodeksu wyborczego - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej
w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa
pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności
wyborcze określone kalendarzem wyborczym są dokonywane w godzinach urzędowania sądów,
organów wyborczych i urzędów gmin.



UZASADNIENIE

do zarządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia wyborów

uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów

Komisarz Wyborczy w Siedlcach postanowieniem Nr 9/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego, Pana Zbigniewa Henryka Popławskiego,

w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 6, wskutekjego śmierci.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -

Kodeks wyborczy wydanie zarządzenia stało się konieczne.

Kalendarz wyborczy został ustalony zgodnie z terminami określonymi

w Kodeksie wyborczym.

KOMISARZ WYBORCZY

11-I<7Ję~c~
v 1litrosław O,lisJw


