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Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 503 
 
 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

 

z dnia 2 czerwca 1999 r. 

w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Komarów-Osada. 

 

 

Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, 
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 
r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) w związku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 
95, poz. 602 i Nr 190, poz. 1060) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zarządza się przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Komarów-
Osada. 

 

§ 2. 

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 1 sierpnia 1999 r. 

 

§ 3. 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji 
wyborczej, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

 

§ 4. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 2 czerwca 1999 r. (poz. 503) 
 

KALENDARZ WYBORCZY 
 

Dzień, w którym upływa 
termin wykonania 

czynności wyborczych 
Treść czynności 

do 7 czerwca 1999 r. - podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody 
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do 17 czerwca 1999 r. 
 
do 2 lipca 1999 r. (do 
godz. 2400) 
do 11 lipca 1999 r. 
do 11 lipca 1999 r. 
 
 
 
do 17 lipca 1999 r. 
 
 
do 18 lipca 1999 r. 
31 lipca 1999 r. 
 
1 sierpnia 1999 r. 

 ustalającego liczbę radnych oraz ogłoszenia zarządzenia 
 w wojewódzkim dzienniku urzędowym 
- powołanie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego 
 Gminnej Komisji Wyborczej 
- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej do zarejestrowania 
 kandydatów na radnych 
- powołanie obwodowych komisji wyborczych 
- ogłoszenie, w formie obwieszczenia, informacji l: 
 a) numerach i granicach obwodów głosowania, 
 b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
 wyborczych 
- podanie do publicznej wiadomości w drodze rozplakatowania, 
 obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej zawierających 
 informację o zarejestrowanych listach kandydatów 
- sporządzenie spisu wyborców 
- przesłanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych 
 spisów wyborców 
- przeprowadzenie głosowania 

 


