
Zarządzenie Nr  277 /2013
Wójta Gminy Mielec
z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie przedterminowych wyborów sołtysa miejscowości Złotniki w Gminie Mielec.

Na podstawie § 26 Statutu Gminy Mielec przyjętego uchwałą Nr XLII/196/2002 Rady Gminy 
w Mielcu z dnia 10 października 2002 r. oraz z § 31 pkt. 1 i pkt. 3 Statutu Sołectwa Złotniki 
przyjętego uchwałą Nr IV/30/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. 

postanawiam:

§ 1
zarządzić  na dzień 7 kwietnia 2013 r.  przeprowadzenie przedterminowych wyborów sołtysa 
w sołectwie Złotniki.

§ 2

Ustalam następujący obwód oraz siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej:

1 -  Społeczna Szkoła Podstawowa w Złotnikach  –obejmujący sołectwo Złotniki, 
         

§ 3

Zatwierdzam kalendarz wyborczy określony w załączniku  do niniejszego zarządzenia. 

§ 4

Ustalam godziny otwarcia lokalu wyborczego od godz. 800 do godz. 1600.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

      WÓJT 

  /-/mgr Kazimierz Gacek



Załącznik 
do Zarządzenia Nr  277/2013
Wójta Gminy Mielec
z dnia 6 marca 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności 
wyborczej Treść czynności wyborczej

do 8 marca 2013 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji 
o terminie wyborów, o obwodzie wyborczym, 
ich granicy oraz siedzibie, o terminie zgłaszania 
kandydatów na sołtysa oraz godzinach otwarcia 
lokalu wyborczego.

Od 8 marca 2013 r. do  terminu 
odbycia  zebrania wyborczego 
wiejskiego( tj. 15 marca 2013 r. 
godz. 1700 ), najpóźniej do 1 godziny 
od rozpoczęcia zebrania.

Zgłaszanie kandydatów na sołtysa. 

W terminie odbywania zebrania 
wyborczego ( tj. 15 marca 2013 r. 
godz. 1700 )

Zgłaszanie kandydatów do obwodowej komisji 
wyborczej. 

Do 29 marca 2013r. Powołanie obwodowej komisji wyborczej. 
Sporządzenie spisu wyborców. 

Do 29 marca 2013 r. Rozplakatowanie  obwieszczeń o zarejestrowanych 
kandydatach na sołtysa. 

Do 6 kwietnia 2013 r. godz. 2400 Zakończenie kampanii wyborczej. 
5 kwietnia 2013r. Przekazanie obwodowej komisji wyborczej kart do 

głosowania i spisu wyborców. 
7 kwietnia 2013r. – godz. 800 - 1600 Głosowanie w obwodzie. 


