
 

 

ZARZĄDZENIE NR 289 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

w  sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi 

Na podstawie  art.  385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 

poz. 1000, poz. 1349), po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego II w Olsztynie zarządza się ,co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi  w celu wyboru 

jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym numer  3. 

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na dzień 20 stycznia 2019 roku. 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, 

określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości. 

 

 z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

Sławomir Sadowski 

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 listopada 2018 r.

Poz. 4944



Załącznik do Zarządzenia Nr 289 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

 

 

Kalendarz wyborczy 

 

Data wykonania czynności wyborczej Treść czynności  

do 26 listopada 2018 r. 

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o 

numerze/rach i granicach okręgu/ów wyborczego/ych, liczbie wybieranych 

radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi 

do 26 listopada 2018 r. 
zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II o utworzeniu komitetu 

wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

do 6 grudnia 2018 r. 
zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie II kandydatów do składu 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi 

do 11 grudnia 2018 r. 
powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie II - Miejskiej Komisji 

Wyborczej w Gołdapi 

do 16 grudnia 2018 r. (do 17 grudnia 2018 r.) 

do godz. 24:00 
zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi list kandydatów na radnych 

do 21 grudnia 2018 r. zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej/ych komisji wyborczej/ych 

do 21 grudnia 2018 r. 

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o 

numerze/rach i granicach obwodu/ów głosowania oraz o wyznaczonej/ych 

siedzibie/ach obwodowej/ych komisji wyborczej/ych 

do 30 grudnia 2018 r. (do 31 grudnia 2018 r.) 
przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Gołdapi numerów dla 

zarejestrowanych list kandydatów 

do 30 grudnia 2018 r. (do 31 grudnia 2018 r.) 
powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie II obwodowej/ych komisji 

wyborczej/ych 

do 30 grudnia 2018 r. (do 31 grudnia 2018 r.) sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Gołdapi spisu wyborców 

do 5 stycznia 2019 r. (do 7 stycznia 2019 r.) 
zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców 

niepełnosprawnych 

do 5 stycznia 2019 r. (do 7 stycznia 2019 r.) 
rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi o 

zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 

do 11 stycznia 2019 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

18 stycznia 2019 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej 

19 stycznia 2019 r. 
przekazanie przewodniczącemu/ym obwodowej/ych komisji wyborczej/ych spisu 

wyborców 

20 stycznia 2019 r. w godz. 7:00-21:00 przeprowadzenie głosowania 

 

Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. 

zm.) jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo na dzień 

ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. 
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