
Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154,
poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984,
Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57,
poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219
oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173) w zwiàzku z uchwa∏à
Sàdu Najwy˝szego z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie
wa˝noÊci wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowa-
dzonych w dniu 25 wrzeÊnia 2005 r. (Dz. U. Nr 248,
poz. 2097) stanowi si´, co nast´puje:

§ 1. Zarzàdzam ponowienie niektórych czynnoÊci
wyborczych w województwie Êlàskim w okr´gu wy-
borczym nr 27 obejmujàcym obszary powiatów: cz´-
stochowski, k∏obucki, lubliniecki i myszkowski oraz
miasta na prawach powiatu — Cz´stochowa, z siedzi-

bà Okr´gowej Komisji Wyborczej w Cz´stochowie,
w zwiàzku z wygaÊni´ciem dwóch mandatów senato-
rów.

§ 2. Dat´ wyborów wyznaczam na niedziel´ dnia
22 stycznia 2006 r.

§ 3. Ponowne post´powanie wyborcze obejmuje
czynnoÊci wyborcze od zarzàdzenia wydrukowania
kart do g∏osowania, a dni, w których up∏ywajà terminy
wykonania czynnoÊci wyborczych, okreÊla kalendarz
wyborczy stanowiàcy za∏àcznik do niniejszego posta-
nowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie podj´cia niektórych czynnoÊci wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej



Za∏àcznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 20 grudnia 2005 r. (poz. 2123)

KALENDARZ WYBORCZY

dla niektórych czynnoÊci wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 22 stycznia 2006 r. w województwie Êlàskim w okr´gu wyborczym nr 27

z siedzibà Okr´gowej Komisji Wyborczej w Cz´stochowie
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Data wykonania czynnoÊci 
wyborczych TreÊç czynnoÊci wyborczych

1 2

od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia
8 stycznia 2006 r.

— sk∏adanie przez ˝o∏nierzy pe∏niàcych zasadniczà lub okresowà s∏u˝b´
wojskowà oraz pe∏niàcych s∏u˝b´ w charakterze kandydatów na ˝o∏-
nierzy zawodowych lub odbywajàcych çwiczenia i przeszkolenie woj-
skowe, a tak˝e ratowników odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ w obro-
nie cywilnej poza miejscem sta∏ego zamieszkania oraz policjantów
z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu,
Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
pe∏niàcych s∏u˝b´ w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie
do spisu wyborców sporzàdzanego dla miejscowoÊci, w której odby-
wajà s∏u˝b´

od dnia 7 stycznia 2006 r. do dnia
20 stycznia 2006 r. do godz. 2400

— nieodp∏atne rozpowszechnianie audycji wyborczych w regionalnych
programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przy-
gotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 8 stycznia 2006 r. — sporzàdzenie spisów wyborców przez gminy

do dnia 12 stycznia 2006 r. — sk∏adanie wniosków przez wyborców przebywajàcych czasowo na ob-
szarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszka∏ych o dopisanie do
spisu wyborców,

— sk∏adanie wniosków przez wyborców niepe∏nosprawnych o dopisanie
ich do spisu w wybranym obwodzie g∏osowania na obszarze gminy
w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce sta∏ego zamieszkania,

— podanie przez Okr´gowà Komisj´ Wyborczà, w formie obwieszczenia,
informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatorów

w dniu 20 stycznia 2006 r.
o godz. 2400 — zakoƒczenie kampanii wyborczej

w dniu 22 stycznia 2006 r.
godz. 600—2000 — g∏osowanie


