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Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z póên.
zm.1)) w zwiàzku z art. 26 ust. 1 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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Zarzàdza si´ przeprowadzenie przedtermino-
wych wyborów burmistrza Miasta Jordanów w woje-
wództwie ma∏opolskim.

§ 2. Dat´ przedterminowych wyborów wyznacza
si´ na niedziel´ 20 wrzeÊnia 2009 r.

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci wyborczych, okreÊla kalendarz wyborczy,
stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 sierpnia 2009 r.

w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Jordanów w województwie ma∏opolskim

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102,

poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607
i Nr 180, poz. 1111.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 sierpnia 2009 r. (poz. 1060)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp. Termin wykonania
czynnoÊci wyborczej

TreÊç czynnoÊci wyborczej

1 2 3

1 w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie
obwieszczenia Wojewody, rozporzàdzenia Pre-
zesa Rady Ministrów w sprawie przedtermino-
wych wyborów burmistrza Miasta Jordanów

2 do 21 sierpnia 2009 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie
obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej
komisji wyborczej,

— zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utwo-
rzeniu komitetów wyborczych

3 do 24 sierpnia 2009 r. — zg∏aszanie kandydatów do sk∏adu miejskiej ko-
misji wyborczej

4 do 27 sierpnia 2009 r. — powo∏anie przez Komisarza Wyborczego miej-
skiej komisji wyborczej

5 do 2 wrzeÊnia 2009 r. (do godz. 2400) — zg∏aszanie miejskiej komisji wyborczej do zare-
jestrowania kandydatów na burmistrza

6 do 4 wrzeÊnia 2009 r. — zg∏aszanie kandydatów do sk∏adu obwodowych
komisji wyborczych

7 do 7 wrzeÊnia 2009 r. — powo∏anie obwodowych komisji wyborczych,
— podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie

obwieszczenia, informacji o:
a) numerach i granicach obwodów g∏osowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych ko-

misji wyborczych,
— sk∏adanie przez pe∏nomocników komitetów wy-

borczych wniosków o przydzia∏ nieodp∏atnego
czasu antenowego w programach telewizji
publicznej i publicznego radia

8 do 8 wrzeÊnia 2009 r. — sporzàdzenie spisu wyborców,
— podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze

rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komi-
sji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach
na burmistrza, na którym umieszczone sà, w ko-
lejnoÊci alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imio-
na, wiek, wykszta∏cenie, miejsce zamieszkania,
nazwa komitetu zg∏aszajàcego kandydata oraz
nazwa partii politycznej, do której nale˝y kandy-
dat, oraz treÊç oÊwiadczeƒ lustracyjnych stwier-
dzajàcych fakt pracy lub s∏u˝by w organach bez-
pieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi

9 od 9 wrzeÊnia 2009 r. — rozpocz´cie nieodp∏atnego rozpowszechniania
audycji wyborczych w programach telewizji
publicznej i publicznego radia

10 18 wrzeÊnia 2009 r. o godz. 2400 — zakoƒczenie kampanii wyborczej

11 19 wrzeÊnia 2009 r. — przekazanie przewodniczàcym obwodowych ko-
misji wyborczych spisów wyborców

12 20 wrzeÊnia 2009 r. godz. 600—2000 — przeprowadzenie g∏osowania




