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Poz. 5698
ZARZĄDZENIE NR 189/18
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Pruchniku
Na podstawie art. 395 § 1 w związku z art. 396 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.), w związku z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia
4 grudnia 2018 r. – w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Przemyślu – zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej
w Pruchniku w związku z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018 r. – Sygn.
akt I Ns 157/18.
2. W wyborach, o których mowa w ust. 1, wybiera się jednego radnego.
§ 2. Wybory, o których mowa w § 1, przeprowadza się poczynając od przeprowadzenia głosowania
w obwodzie głosowania nr 2 - okręg wyborczy nr 2.
§ 3. Komisjami właściwymi do przeprowadzenia wyborów są Miejska Komisja Wyborcza w Pruchniku
oraz Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 2 w Jodłówce i Obwodowa Komisja
Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 2 w Jodłówce, powołane do przeprowadzenia wyborów
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
§ 4. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 17 lutego
2019 r.
§ 5. Dla wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym określa się kalendarz wyborczy,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Pruchniku Stanisława Antoniego Buryło, wybranego
w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., następuje z dniem podania niniejszego zarządzenia do
publicznej wiadomości.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i podaniu do publicznej wiadomości na terenie okręgu wyborczego
nr 2 obejmującego część sołectwa Jodłówka.
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Załącznik do zarządzenia Nr 189/18
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 18 grudnia 2018 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania
czynności wyborczej
do 4 stycznia 2019 r.

do 18 stycznia 2019 r.
do 27 stycznia (28 stycznia) 2019 r.

do 2 lutego (4 lutego) 2019 r.

do 8 lutego 2019 r.
15 lutego 2019 r. o godz. 2400
16 lutego 2019 r.
17 lutego 2019 r.
w godz. 700 - 2100

Treść czynności
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych
oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji
o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie
Obwodowej Komisji Wyborczej
- zaktualizowanie w Urzędzie Miejskim w Pruchniku spisu wyborców
sporządzonego w związku z głosowaniem w dniu 21 października 2018 r.
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego;
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille’a
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
- zakończenie kampanii wyborczej
- przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania nr 2 w Jodłówce spisu wyborców
- przeprowadzenie głosowania

