
OBWIESZCZENIE 
Zarządzenie Nr 39/07 

Wojewody Kujawsko - Pomorskiego 
z dnia 20 lutego 2007 r. 

 

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śliwice 
 

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 
2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1) w związku z Uchwałą Nr IV/22/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Bydgoszczy 
 

zarządza się, co następuje: 
§ 1 

Przeprowadzić wybory uzupełniające do Rady Gminy Śliwice w okręgu wyborczym Nr 3 dla wyboru 1 radnego. 
§ 2 

Wyznaczyć datę wyborów na niedzielę 29 kwietnia 2007 r. 
§ 3 

Terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia. 
§ 4 

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.  
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji. 
wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
  /-/ Marzenna Drab 
       Wicewojewoda 

 
Termin wykonania 
czynności wyborczej Treść czynności 

1 2 
do 28 lutego 2007 r. − podanie do publicznej wiadomości w gminie Śliwice w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody 

Kujawsko- Pomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Śliwice w okręgu wyborczym Nr 3 
do 10 marca 2007 r. 
 
 

− podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Śliwice informacji o okręgu 
wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym Nr 3 oraz o 
wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej; stosownie do uchwały Nr XXV/224/02 Rady Gminy 
Śliwice z dnia 14 czerwca 2002 r.  w sprawie podziału Gminy Śliwice na okręgi wyborcze, ustalenia liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu 

do 10 marca 2007 r. 
 

− zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze 
zgłaszania list kandydatów na radnych 

do 12 marca 2007 r. 
 

− zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w 
Śliwicach 

do 15 marca 2007 r. 
 

− powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy Gminnej Komisji Wyborczej w Śliwicach 

do 30 marca 2007 r.  
do godz. 2400 − zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Śliwicach list kandydatów na radnych 

do 30 marca 2007 r.  
 

− zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Śliwicach kandydatów do składów obwodowych komisji 
wyborczych 

do 5 kwietnia 2007 r. − przyznanie przez Gminą Komisję Wyborczą w Śliwicach numerów zarejestrowanym listom kandydatów 
do 8 kwietnia 2007 r. 
 

− powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Śliwicach obwodowych komisji wyborczych 

do 8 kwietnia 2007 r. − podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta  informacji o numerach i granicach obwodów 
głosowania Nr 1 (część), Nr 2  i Nr 4 (część)  oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, stosownie do uchwały Nr 95/18/98  Zarządu Gminy Śliwice z dnia 8 września 1998 r. w sprawie 
utworzenia obwodów głosowania na obszarze gminy 

do 14 kwietnia 2007 r. 
 

− rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Śliwicach o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz 
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list 

do 15 kwietnia 2007 r. 
 

− sporządzenie spisów wyborców 

27 kwietnia 2007 r.,  
o godz. 2400 − zakończenie kampanii wyborczej 

28 kwietnia 2007 r. − przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców 
29 kwietnia 2007 r. 
od godz. 600 −−−− 2000 

− głosowanie 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25,  poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760;  z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127. 

 



 


