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1801 
ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 2 maja 2005 r. 
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy  

Lewin Kłodzki 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 
1547, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, 
poz. 1055) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Lewin Kłodzki w okręgu wyborczym nr 4, w związku z 
wygaśnięciem mandatu radnego Jana KULEJA, 
stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XXXVII/217/05 z 
dnia 13 kwietnia 2005 r., oraz Piotra Pawła CIEMIE-
RZA, stwierdzonym uchwałą nr XXXVII/218/05 z dnia 
13 kwietnia 2005 r. 

2. W okręgu wyborczym nr 4 wybiera się 2 radnych. 

§ 2 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na 
niedzielę 10 lipca 2005 r. 

§ 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności 
wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa ka-
lendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

STANISŁAW ŁOPATOWSKI 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 83 –  7430  – Poz. 1801 i 1802 

Załącznik do zarządzenia Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 2 maja 2005 r. 
(poz. 1801) 

 
KALENDARZ WYBORCZY 

dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lewin Kłodzki 
 

Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności 
do 11 maja 2005 r.  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Woje-

wody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybie-
ranych radnych w okręgu wyborczym 

do 21 maja 2005 r.  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu 
wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz 
wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lewinie Kłodzkim 

do 26 maja 2005 r.  powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Gminnej Komisji Wybor-
czej w Lewinie Kłodzkim 

do 10 czerwca 2005 r. do godz. 2400  zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Lewinie Kłodzkim list kandydatów na 
radnych 

do 19 czerwca 2005 r.  powołanie przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki obwodowej komisji wyborczej, 
 podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach 

i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji 
wyborczej 

do 25 czerwca 2005 r.  rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Lewinie Kłodzkim o 
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, zawierającego numery list, dane 
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznacze-
niami kandydatów i list 

do 26 czerwca 2005 r.  sporządzenie w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim spisu wyborców 
8 lipca 2005 r. o godz. 2400  zakończenie kampanii wyborczej 
9 lipca 2005 r.  przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców 
10 lipca 2005 r. godz. 6002000  głosowanie 
 
 
 

1802 
ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 2 maja 2005 r. 
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających 

do Rady Gminy Łagiewniki 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 
1547, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, 
poz. 1055) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Łagiewniki w okręgu wyborczym nr 1, w związku  
z wygaśnięciem mandatu radnego Sylwestra Edwarda 
MALUSZYCKIEGO, stwierdzonym uchwałą tej Rady 
nr XXI/195/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. 

2. W okręgu wyborczym nr 1 wybiera się 1 radnego. 

§ 2 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na 
niedzielę 24 lipca 2005 r. 

§ 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności 
wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa ka-
lendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

STANISŁAW ŁOPATOWSKI



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 83 –  7431  – Poz. 1802 

Załącznik do zarządzenia Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 2 maja 2005 r. 
(poz. 1802) 

 
KALENDARZ WYBORCZY 

dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łagiewniki 
 

Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności 
do 25 maja 2005 r.  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Woje-

wody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybie-
ranych radnych w okręgu wyborczym 

do 4 czerwca 2005 r.  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu 
wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz 
wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach 

do 9 czerwca 2005 r.  powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Gminnej Komisji Wybor-
czej w Łagiewnikach 

do 24 czerwca 2005 r. do godz. 2400  zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach list kandydatów na radne-
go 

do 3 lipca 2005 r.  powołanie przez Wójta Gminy Łagiewniki obwodowej komisji wyborczej, 
 podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach 

i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji 
wyborczej 

do 9 lipca 2005 r.  rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Łagiewnikach  
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, 
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi ozna-
czeniami kandydatów i list 

do 10 lipca 2005 r.  sporządzenie w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach spisu wyborców 
22 lipca 2005 r. o godz. 2400  zakończenie kampanii wyborczej 
23 lipca 2005 r.  przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców 
24 lipca 2005 r. godz. 6002000  głosowanie 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 
1) w punktach sprzedaży: 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,  
55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są  
w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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