
OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Trzebownisko 

z dnia 19 maja 2011r. 

 

w sprawie terminu wyborów Sołtysów wsi  

i członków Rad  Sołeckich 
 

 

1. Zarządzeniem z dnia 19 maja 2011r. Nr 100/11 Wójt Gminy Trzebownisko ustalił 

    termin wyborów Sołtysów i członków Rad  Sołeckich na dzień 19 czerwca 2011r.  

 
2. Wybory odbędą się zgodnie z następującym kalendarzem wyborczym:  

 
1) Obwieszczenie w sprawie terminu wyborów Sołtysów wsi i członków Rad Sołeckich 

-do 30 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 maja 2011 r. 

2) Obwieszczenie w sprawie numerów i granic obwodów oraz siedzib OKW - do 30 dnia  

przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 maja 2011 r. 

3) Obwieszczenie w sprawie praw wyborczych mieszkańców gminy, sposobu zgłaszania 

kandydatów na Sołtysa wsi i członków Rad Sołeckich oraz kandydatów do OKW - do  

30 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 maja 2011 r. 

4) Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa wsi ( poparte podpisami co najmniej  

25 wyborców ) - do 14 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 czerwca 2011 r. 

5) Zgłaszanie kandydatów na członków Rad Sołeckich ( poparte podpisami co najmniej  

10 wyborców ) - do 14 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 czerwca 2011r. 

6) Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych  - do 14 dnia przed dniem 

wyborów, tj. do dnia 5 czerwca 2011r. 

7) Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rad Sołeckich -  

do 10-go dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 9 czerwca 2011r. 

8) Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych przez Wójta Gminy - do 8-ego dnia przez 

dniem wyborów, tj. do 11 czerwca 2011 r. 

9) Udostępnienie spisu wyborców w celu sprawdzenia prawidłowości jego sporządzenia - od 

6-ego do 2-ego dnia przed dniem wyborów, tj. od 13 do 17 czerwca 2011r. 

10) Obwieszczenie o składach Obwodowych Komisji Wyborczych - do 5-ego dnia przed dniem 

wyborów, tj. do dnia 14 czerwca 2011r. 

11) Głosowanie w lokalach wyborczych - 19 czerwca 2011 r. godz. 8.00 do 18.00. 

12) Podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów w poszczególnych obwodach 

głosowania - niezwłocznie po zakończeniu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych. 

 

 

3. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej – Urząd Gminy Trzebownisko, pokój nr 7,  

tel. 177713707. 

 

4. Lokale wyborcze będą czynne w dniu 19 czerwca 2011r. od godz. 8.00 do godz. 18.00. 
 

 

Wójt Gminy Trzebownisko 

                                                                                                 mgr inż. Józef Fedan 
 

 


