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WOJEWODY' WARPTINSKO _ MAZURSKIEGO
z dnia lł maąoa 2014r,

:

w sprawie wyborów uzupełniaiących do Rady Gminy Braniewo

Napodstawieart.1g2usĘr|vYzdnia.16lipca'1998'r._ordynacja
wyuorcia 

'ao ."o gńin, rad powiatówi seimików województw-! Dz, U' z 2010r'

Ńi lzs, poz. 119o-i z zoąt r. tlr 34,poz. 172| y związku z ań'.16.u:Ł3 ustawy z

Jnia 5'stycznia 2311r. Przepisy wpr9w1dz1i.1ce ustawę - Koleks wyborczy
(Dz'U. tlr zt,poz' 113, Nr 10ż poz. bo3, Nr 147 poz.88{, Nr 149 poz. 889) po

)asięgnięciu opinii komisarza Wyborczego w Elblągu, zarządza się, co
następuie: 

',

s1.

Zarządzasię przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Brańiewo ń celu'wyboru jednego radnego W okręgu wyborczym numer 5

s2.

Datę wyborów uzupełniających wyznaczasię na dzień 18 maja 2014r'

s3.

Dnio w których upływają terminy wykonania c-zynności przewidzianych w
óroynac;i unyuo'"."f dó'rad gmin, iad powiatów i sejmikóv_v województw,
ołróśla kaleńdarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia'

s4.

Zarządzenie wchodzl w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
wóńi"ooztwa Warmińsko_Mazurskieg o, oiaz podlega podaniu do publicznej
wiadomości.
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KOMUiqTKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO

wELBLĄGU
Zdnia17 marca Ż014r.

W sprawie miejsca i czasu przyjmowaniazawiadomień o utworzeniu komitetów
wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Braniewo zarządzonych na dzień

1,8 maja 201.4 r.

Komisarz Wyborczy w Elblągu informuje , Że zatządzenięm Nr 83 z dtia 13 marca 2074 r. Wojewodi
Warmińsko_Mazurski zarządziŁwybory'uzupełniające do Rady GminyBraniewo nadzien 18 maja 2014r.

Zawiadomienia komitetów wyborczych , które
prryjmowan€ w siedzibie Delegatury Krajowego Biura
eodz L5:30* w Elblągu, ul Wojska Polskiego L, pok.
Urzędu Wojewódzkiego )

zamierzają uczestnicry
Wyborczego w Elblągu

ć w w/w wyborach, będ:
do dnia 29 marca 2014 r. d,t

I26a (gmach Delegatury Warmińsko-Mazurskiegt

Zasady tworzenia komitetów wyborczych określone Są w ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. - ordynacj a v,rybarczt

do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw' Treść ordynacji , wzory zawiadomień i innyc}

dokumentów dotyczących utworzenia komitetu wyborcZego dostępne są na stronie internetowej Państwowe.

Komisji Wyborczej - www.pkw.gov.p1 a także w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w siedzibie Delegatur1

Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu

Komisarz Wyborczy
W Elblągu

C)
Krzysztof Nowaczyński

*Uwaga Zgodn je z art.205 ust 2 ustawy z dnia 16 1ipca 1998r' _ortl1łracja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewó dztw (Dz.IJ. z 2003 r. Nr 159, poz'
1547 zpóz. zm) jeŻelikoniecterminu do wykonaniaokeślonej czynnościw ustawie przypada sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, tennin upływa pierwszego
roboczego dnia po rym dniu.



Załącznik do zarządzenia ru'"'6'5' ""'

Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia' Ą? aałłA 4onlł r

Kalendarz wYborczy

' _"' ,',_'','=--'rr. ' ,;'i;; ;;óń*',.**isejmikówWojevJództw(Dz'U'zrdYnacja wYborcza do rat

2003r.Nr159,poz.L5Ą7zpóŻ,zm)jeżelikoniecterminudowykonaniaokreślonejczynnościwustawieprzypadasobotęalbodzieńustawowo

-podaniedopubliczneJmodyWarmińsko_Mazurskiego
w sprawie wyborów u.uoJnniu.uch do ńady Gminy Braniewo w okręgu wYborczYm nr 5do 19 marca

Ż074 r.
, ,, ' i. ou*i.'i.iuńi. wojta, informacji o granicy i

- p"d;'" d" Ńblicznej wiadomoścj' W.torm

numerze okręgu *vn"r'.'"r"ll'.ro'.' radnych YY!i"r:"y:!^w 
okręgu, w którym zarządzono

wybory uzupełniające oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej

_ zawiadomienie romisa-rl. wvn"*l"go w Elblągu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o

zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

do 29 marca
Żo3"4 r '*

zgłaszanie do Komisarza @ składu Gminnej Komisji

Wyborczej w Braniewie
do 31 marca

2014 r. vvYpvlw'uJ !! -'-"'-' ffido składu Gminnej Komisji
- powołanie prr", romfi.rra wvboń"go w Elblągu kandydatów do

Wyborczej w Braniewie
do 3 l<wietnia

70L4 r'

-gł.s..rii" 
Gminnej Komisji WYborczej ffitów na radnego w celu

do L8 kwietnia
Z0L4 r.

(do godz. 24.00)

- zgłaszanie Wójtowi

wyborczej

przez komitetY wYborcze k''rdYd"t'"- d" składu obwodowej komisji

do 25 kwietnia
Żo!4 r'

rów zarejestrowanym listom

kandydatów _ l-.. ': ^^_^-^^;- \^r^i+:

-podaniedopublicznejwiadomości,wformieobwieszczeniaWójtainformacjionumerzel
granicach obwodów głoiowania oraz o Wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 27 kwietnia
Żo'].4 r.*

raniewie o zarejestrowanYch

listach kandydatów "' 
;;;; zawierających numery'''l :,!lllY ::::".:::::'ll;"3llŁj

ffTaflTl1ll-l.J.l"; * ."słorr"niuch list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów

oraz treść oświadczeń lustracyjnych

do 3 maja

Ż07Ą r.*

"'ą 
*TT*iu*ie obwodowej komisji wyborczej

_ ipor.ąo."nie spisów wyborców i udostępnienie do wglądu w urzędzie miastado 4 maja
Żo74 r.*

u pełnomocnictwa do głosowania
do 8 maja

2AL4 r.

-składaniewnioskówp,@chodopisanieichdospisuwwybranym
obwodzie głosowania na obszarze okręgu *]b""'"effido 13 maja

Ż0I4 r.
- .ak'oń.zenie kampanii wyborczej

16 maja 2014r'
(do godz. 24'00)

77 maia 20t4
- głosowanie18 maj 2014 r.

(godz. 8,00-22.00)

wolny od pracY, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tYm dniu



KOMIJNNKAT
KOMISARZA \ilYBORC ZE,GO

W ELBLĄGU
Zdńa17 marca2}t'{r.

W spfawie sposobu zgłaszania przez komiteĘ wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w
Braniewie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brar|iewo zarządzanych na dzień 18 maja Ż0I4 r.

Na podstawie $ 4 ust. 1 uchwĄ Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 małca 200Ż r. w sprawie określania właściwości terytorialnej komisarz;
wyborczych, oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M'P. Nr. 13 , poz. 225 z póŻn. zm.) w związku z uchwałą Panstwowej Komisji Wyborczej z dnir'4 wrzęśnta 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszetia oraz zasacl powoływanil
terytorialnych komisji wyborczycłl i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, Rady m. ST
Warszawy i rad dzięlnic m. st. Warszawy ( M.P. Nr. 67,poz.64l zpóżn. zm') informuje co następuje:

1. Prawo zg]aszartia kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Braniewie mająkomitety wyborcze
utworzone dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Braniewo, których zawiadomienie o utworzeniu zostałc
przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu'

2. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych , lub upoważnione ptzez nich osoby ( na podstawit
pisemnego upoważnienia bądź jego uwierz1telnionej kopii) ' zgłaszają kandydatów do Gminnej Komisj
Wyborczej w Braniewie w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu do dnia 31 marca Ż0t4 r. dł
godz.15:30 _ Elbląg' ul Wojska Polskiego 1, (gmach Delegatury Warmińsko _ Mazurskiego Urzędt
Wojewódzkiego w olsztynie, pok. 126x)

3. Zgłoszen na|eŻy dokonywać stosując wzót zgłoszeni?' ; stanowiący załącznlk do uchwały Państwowe.
Komisji Wyborczej z dnia 4 vnześnia 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszatia oraz zasad powoływanit
terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenła oIaz 7asad powoływania terytorialnych komisji wyborczycl
i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmikow województw, Rady m
ST. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy ( M.P. Nr. 61 ,poz 647 zpóźń' zm.) '

Akty prawne oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www'pkw'gov.pl oraz v
Delegaturze Krajowego Biura Wyborczęgo w Elblągu.

Komisarz Wyborczy
W Elblągu

C)
Krzysztof Nowaczyński

r


