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Poz. 1151
Zalacznik do rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 wrzesnia 2010 r. (poz. 1151)

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynnosciwyborczej

Tresc czynnosci wyborczej

1

2

do 2 pazdziernika 2010 r.

- podanie do publicznej wiadomosci, w formie obwieszczenia, informacji o okregach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w kazdym okregu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast,
zawiadomienie odpowiednio Panstwowej Komisji Wyborczej
lub wlasciwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu
wyborczego oraz o zamiarze zglaszania kandydatów na radnych
- zglaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na czlonków
4 pazdziernika 2010 r.
terytorialnych komisji wyborczych
7 pazdziernika 2010 r.
- powolanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji
wyborczych
22 pazdziernika 2010 r. do godz. 2400 - zglaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów
na radnych, odrebnie dla kazdego okregu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
27 pazdziernika 2010 r.
- przyznanie przez Panstwowa Komisje Wyborcza jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowaly
listy kandydatów w ponad polowie okregów w wyborach do
wszystkich sejmików województw,
godz. 2400
- zglaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
29 pazdziernika 2010 r.
- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonujacego zadania
o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowaly co najmniej jedna liste
kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie zostal
im przyznany numer przez Panstwowa Komisje Wyborcza
31 pazdziernika 2010 r.
- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych
komitetów wyborczych, które zarejestrowaly co najmniej jedna
liste kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie zostal im
przyznany numer przez Panstwowa Komisje Wyborcza ani przez
komisarza wyborczego wykonujacego zadania o charakterze
ogólnowojewódzkim,
podanie do publicznej wiadomosci, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów glosowania oraz
o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
6 listopada 2010 r.
- rozplakatowanie obwieszczen:
a) wlasciwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierajacych numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgloszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami
kandydatów oraz tresc oswiadczen lustracyjnych stwierdzajacych fakt pracy lub sluzby w organach bezpieczenstwa panstwa lub wspólpracy z nimi,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach
kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
na których umieszczone sa, w kolejnosci alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wyksztalcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zglaszajacego kandydata, nazwa
partii politycznej, do której nalezy kandydat, oraz tresc
oswiadczen lustracyjnych stwierdzajacych fakt pracy lub
sluzby w organach bezpieczenstwa panstwa lub wspólpracy
znimi
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19 listopada 2010 r. o godz. 2400
20 listopada 2010 r.
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21 listopada 2010 r. godz. 800_2200
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nieodplatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
powolanie przez gminna komisje wyborcza obwodowych komisji wyborczych.
sporzadzenie spisów wyborców w urzedzie gminy
skladanie wniosków o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa do
glosowania
skladanie wniosków przez wyborców niepelnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie glosowania na obszarze gminy
zakonczenie kampanii wyborczej
przekazanie przewodniczacym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
glosowanie

