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3379 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
NR 305 

z dnia 13 listopada 2008 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gwiny Kro-
śnice w okręgu wyborczyw nr 7 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady 
Gminy Krośnice w okręgu wyborczym nr 7, w 
związku z wygaśnięciem mandatu radnego Józe-
fa Bronowickiego, stwierdzonym uchwałą tej 
Rady nr XVII/126/08 z dnia  7 listopada 2008 r. 

2. W okręgu wyborczym nr 7 wybiera się 1 radne-
go. 

§ 2 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza 
się na niedzielę 1 lutego 2009 r. 

§ 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czyn-
ności wyborczych, o których stanowi Ordynacja 

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, określa kalendarz wyborczy stano-
wiący załącznik do zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.       
 
 
 
 
 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 299 –  23928  – Poz. 3379 

Załącznik do zarządzenia Wojewody Dolnoślą-
skiego nr 305 z dnia 13 listopada 2008 r. 
(poz. 3379) 

 
KALENDARZ  WYAORNZY 

 
dla wyborów uzupełniających do Rady Gwiny Krośnice  

w okręgu wyborczyw nr 7   

 

 
Terwin wykonania 

czynności wyborczej 

Treść czynności 

 do 3 grudnia 2008 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia 
Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających  
i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym 

 do 13 grudnia 2008 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji  
o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w 
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 
w Krośnicach 

– zawiadomienie  Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o utworzeniu komitetu 
wyborczego oraz o zamiarze  zgłaszania kandydatów na radnego  

 do 15 grudnia 2008 r. – zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu we Wrocławiu kandydatów do składu 
Gminnej Komisji Wyborczej w Krośnicach 

 do 18 grudnia 2008 r. – powołanie przez  Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Gminnej Komisji 
Wyborczej w Krośnicach          

 do 2 stycznia 2009 r. – zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej nr 3 
 do 2 stycznia 2009 r. 
 do godz. 2400     

– zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Krośnicach list kandydatów na rad-
nego dla okręgu wyborczego nr 7 

 do 11 stycznia 2009 r. – powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Krośnicach obwodowej komisji 
wyborczej nr 3 

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o 
numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodo-
wej komisji wyborczej 

 do 12 stycznia 2009 r. – przyznanie w drodze losowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Krośni-
cach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego  

 do 17 stycznia 2009 r. – rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Krośnicach  
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego,  zawierających numery 
list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentual-
nymi oznaczeniami kandydatów i list 

 do 18 stycznia 2009 r. – sporządzenie w Urzędzie Gminy w Krośnicach spisu wyborców   
 30 stycznia 2009 r. 
 godz. 2400 

– zakozczenie kampanii wyborczej   

 do 31 stycznia 2009 r. – przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej  spisu wybor-
ców                                      

 1 lutego 2009 r.       
 godz.  600 –2000 – głosowanie 
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3380 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
NR 301 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 
Gwiny Lwówek Śląski w okręgu wyborczyw nr 9 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – 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, 
Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz.1457, 
Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,  
Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592,  Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, 
Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, Dz. U. z 2008 r. Nr 96, poz. 607) za-
rządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady  Miej-
skiej Gminy Lwówek Śląski w okręgu wyborczym 
nr 9, w związku z wygaśnięciem mandatu radnej 
Beaty Dominik, stwierdzonym uchwałą tej Rady  
nr XXIV/176/08  z dnia 30 października 2008 r. 
W okręgu wyborczym nr 9 wybiera się 1 radnego.  

§ 2 

Datę wyborów uzupełniających, o których mowa  
w § 1, wyznacza się na niedzielę 18 stycznia  
2009 roku. 

§ 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czyn-
ności wyborczych określonych w Ordynacji wybor-

czej do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw, określa kalendarz wyborczy stanowiący 
załącznik do zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 

wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
 

ZDZISŁAW ŚREDNIAWSKI 
WICEWOJEWODA 

 
 
 

Załącznik do Zarządzenia Wojewody Dol-
nośląskiego nr 301 z dnia 6 listopada 
2008 r. (poz. 3380) 

 
 

KALENDARZ  WYAORNZY 

do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gwiny Lwówek Śląski, 
w okręgu wyborczyw nr 9 

 

Terwin wykonania czynności 
wyborczej 

Treść  czynności 

1 2 

do 19 listopada  2008 r. 
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia 

Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających  
i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym 

do 29 listopada  2008 r. 

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia  Burmistrza, 
informacji  o  okręgu  wyborczym, jego  granicy, numerze i liczbie rad-
nych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie  tery-
torialnej  komisji wyborczej,  

– zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze o utworzeniu 
komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego 

 
do 2 grudnia   2008 r. 

– zgłaszanie  Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze przez pełnomoc-
ników komitetów wyborczych kandydatów do składu terytorialnej komisji 
wyborczej    



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 299 –  23930  – Poz. 3380 

cd. tabeli 
1 2 

do 4 grudnia  2008 r. 
– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze Miejskiej  Komi-

sji Wyborczej w  Lwówku Śląskim 
do 19 grudnia  2008 r. 

 
 
 

do 19 grudnia  2008 r.  do  
godz. 2400 

– zgłaszanie Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski przez  pełnomoc-
ników komitetów wyborczych  kandydatów do składu obwodowej komisji 
wyborczej 

 
– zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w  Lwówku Śląskim list kandyda-

tów na radnego 
do 28 grudnia 2008 r. – powołanie przez  Miejską  Komisję Wyborczą w Lwówku Śląskim obwo-

dowej komisji wyborczej 
 
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia  Burmistrza,  

informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej  
siedzibie  obwodowej komisji wyborczej 

do 3 stycznia 2009  r. – rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Lwówku 
Śląskim o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierające-
go numery list, skróty nazw komitetów wyborczych, dane o kandydatach 
umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kan-
dydatów i list 

do 4 stycznia 2009 r. – sporządzenie spisu  wyborców w urzędzie gminy 
16 stycznia 2009 r. 

godz. 2400 – zakozczenie kampanii wyborczej 

17 stycznia 2009 r. – przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wy-
borców 

18 stycznia 2009 r. 
godz.  600  -   2000 – głosowanie 

 

 

 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstazców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, 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, 50-951 Wrocław, pl. Powstazców 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 we Wrocławiu, pl. Powstazców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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