
Zalacznik
do Zarzadzenia Nr 127/2007
Wojewody Swietokrzyskiego
z dnia 27 wrzesnia 2007 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawyz dnia z dnia 16 lipca 1998r. - OrdynacjaWyborczado rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw(Dz. U . z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póznozm.) - jezeli
koncowy termin wykonania okreslonej czynnosci wyborczej wypada na dzien ustawowo wolny od
pracy za dochowanie terminu wykonania tej czynnosci uznaje sie pierwszy roboczy dzien po dniu
wolnym od pracy.

Termin wykonania czynnosci wyborczej Tresc czynnosci wyborczej

17 pazdziernika 2007 r. - podanie do publicznej wiadomosci zarzadzenia Wojewody
Swietokrzyskiego w sprawie zarzadzenia wyborów uzupelniajacych
do Rady Miejskiej w Ozarowie w Okregu Wyborczym Nr 8

do 27 pazdziernika 2007 r. - podanie do publicznej wiadomosci wyciagu z uchwaly Rady
Miejskiej w Ozarowie w sprawIe ustalenia granic Okregu
Wyborczego Nr 8,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego Kielce II o utworzeniu
komitetów wyborczych oraz o zamiarze zglaszania kandydatów na
radnego

do 27 pazdziernika 2007 r. - zglaszanie Komisarzowi Wyborczemu Kielce II przez komitety
wyborcze kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej
w Ozarowie

do 1 listopada 2007 r.. - powolanie przez Komisarza Wyborczego Kielce II Miejskiej
Komisji Wyborczej w Ozarowie

do 16 listopada 2007 r. do godz. 2400 - zglaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ozarowie list
kandydatów na radnego

do 20 listopada 2007 r. - zgloszenie przez komitety wyborcze Burmistrzowi Miasta
kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej

do 23 listopada 2007 r. - przyznanie przez Miejska Komisje Wyborcza numerów
zarejestrowanym listom kandydatów

do 25 listopada 2007 r. - powolanie przez Miejska Komisje Wyborcza w Ozarowie
Obwodowej Komisji Wyborczej,
- podanie do publicznej wiadomosci w formie obwieszczenia
informacji o numerach i granicy obwodu glosowania oraz siedzibie
Obwodowej Komisji Wyborczej

do 1 grudnia 2007 r. - rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierajacego:
numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach

do 2 grudnia 2007 r. - sporzadzenie spisu wyborców w Urzedzie Miejskim
i udostepnienie do wgladu

15 grudnia 2007 r. - przekazanie SpISU wyborców przewodniczacemu
Obwodowej Komisji Wyborczej

16 grudnia 2007 r. -glosowanie w godzinach od 600do 2000.


