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Podpisany  przez

Anna  Tetesa  Gogolowicz

Dala'  2022-09-2714  5810

ZARZĄDZENIE

WOJEWODY  MAZOWIECKIEGO

z dnia  27  wrześrńa  2022  r.

w sprawie  wyborów  uzupełniających  do Rady  Gminy  w Broku

Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2022 r. poz.  1277)
w związlat  z postanowieniem  nr 18/2022 Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  I z dnia 19 września  2022  r.

w sprawie stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu radnego Rady Gminy  w Brolcu (Dz. Urz. Woj. Maz.  poz.  9678)
zarządza  się,  co  następuje:

% 1, Zarządza się wybory  uzupełniające  do Rady Gminy  w Brolai  w jednomandatowym  ola'ęgu wyborczym
nr  6.

% 2. W ola-ęgu wyborczym  nr 6 wybierany  będzie jeden radny.

e13. Datę wyborów  wyznacza  się na dzień  4 grudnia  2022 r.

% 4. Dni, w któt'ych  upływają  tcrminy  wykoiiania  czynności  wyborczycl'i,  przewidzianycli  w ustawie z dnia
5 stycznia  2011 r. Kodeks  wyborczy,  olaaeśla kalendarz  wyborczy,  staiiowiący  załącznik  do zarządzenia.

% 5. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Mazowieckiego  i podlega  podaniu  do publicznej  wiadomości  na obszarze miasta Brok.

Wojewoda  Mazowiecki:

Koxistaxity  Radziwiłl
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Załącznik  do zarządzenia

Wojewody  Mazowieckiego

z dnia  27 września  2022  r.

KALENDARZ  WYBOlłCZY

Termin  wykonania

czynności  wyborczej
Treść  czynności

do dnia  lO paździei'nika  2022  r.

- podanie  do publicznej  wiadomości,  w formie  obwieszczenia  burinistrza,

informacji  o munerze  i granicach  ola-ęgu  wyborczego,  liczbie

wybieranycli  radnych  oraz  o wyznaczonej  siedzibie  Gminnej  Komisji

Wyborczej  w Broku,

- zawiadomienie  Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  I o utworzeniri

koinitetu  wyborczego  oraz  o zamiarze  zgłaszania  kandydata  na radnego

do dnia  20 październilca  2022  r.
- zgłaszanie  Koinisarzowi  Wyborczen'ni  w Ostrołęce  I kandydatów

do składu  Gininnej  Komisji  Wyborczej  w Broku

do dnia  25 października  2022  r.
- powołanie  przez  Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  I Gminnej

Komisji  Wyborczej  w Brolcu

do dnia  31 października  2022  r.

do godz.  24oo
- zgłaszanie  Gminnej  Komisji  Wyborczej  w Brolcu  list  kandydatów

na radnego

do dnia  4 listopada  2022  r.

- zgłaszanie  Komisarzowi  Wyborczemu  w  Ostrołęce  I kandydatów

do składu  obwodowcj  komisji  wyborczcj,

- podanie  do wiadomości  publicznej,  w formie  obwieszczenia  burmistrza,

ńiformacji  o numerze  i granicach  obwodu  głosowania  oraz

o wyznaczonej  siedzibie  obwodowej  komisji  wyborczej

do dnia  141istopada  2022  r.

- powołanie  przez  Kon'iisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  I obwodowej

komisji  wyborczej,

- przyznanie  przez  Gminną  Komisję  Wyborczą  w Brolcu  numerów

dla  zarejestrowanych  list  kandydatów,

- sporządzenic  w Urzędzie  Gn'iiny  w  Brolcu  spisu  wyborców

do dnia  21 listopada  2022  r.

- zgłaszanie  Komisarzowi  Wyborczcrnu  w  Ostrołęce  I zamiaru

głosowania  korespondencyjnego  przez  wyborców  niepełnosprawnych,

w tym  przy  pomocy  nakładki  na kartę  do głosowania  sporządzonej

w alfabecie  Braille'a  oraz  wyborców,  którzy  najpóźniej  w dniu

głosowania  kończą  60 lat,

- podanie  do publicznej  wiadomości  w foi'inie  obwieszczenia  Gminnej

Kornisji  'VVyborczej  w  Brolai  infoiinacji  o zarejestrowanych  listacli

kandydatów  na  radnego,  zawierającej  numery  list,  slcróty  nazw

koinitetów,  dane  o kandydatach  rimieszczone  w zgłoszeniacli  list  wraz

z ewentualnyini  oznaczeniami  kandydatów

do dnia  25 listopada  2022  r.
- składanie  wniosków  o sporządzenie  alctu  pełnomocnictwa  do  '

głosowania

do dnia  29 Iistopada  2022  r.

- zgłaszanie  Koinisarzowi  Wyborczernu  w  Ostrołęce  I zarniaru

głosowania  korespondencyjnego  przez  wyborców  podlegających

w dniu  głosowania  obowiązkowej  kwarantannie,  izolacji  lub  izolacji

w warunkach  domowych

w dniu  2 grudnia  2022  r.

o godz.  24oo
- zakończenie  kampanii  wyborczej

w dniu  3 grudnia  2022  r.
I

- przekazanie  przewodniczącemu  obwodowej  komisji  wyborczej  spisu

wyborców

w dnWiug04dzgr7%dOn_ia22lO020 2 r. I
- głosowanie


