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WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

PAŹDZIERNIK 2014

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do dnia 22 października 2014 r.

przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 24 października 2014 r.

przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w
wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 26 października 2014 r.



do dnia 27 października 2014 r.

rozplakatowanie obwieszczeń:
 terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
 gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

od dnia 1 do 14 listopada 2014 r.
do godz. 24.00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i
telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 2 listopada 2014 r.

zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru glosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do dnia 7 listopada 2014 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 11 listopada 2014 r.

składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 14 listopada 2014 r.
o godz. 24.00

zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 15 listopada 2014 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 16 listopada 2014 r.
godz. 7.00 — 21.00

głosowanie

przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany
numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o
charakterze ogólnowojewódzkim,
 powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
 sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
 zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Gdzie będziemy głosować w najbliższych wyborach?
Z reguły wolsztynianie doskonale wiedzieli, gdzie mieści się ich lokal wyborczy. Przed najbliższymi wyborami jednak warto
sprawdzić, gdzie mieści się "mój" lokal wyborczy, bowiem - zgodnie z zapisami nowego Kodeksu wyborczego - w Wolsztynie
dokonano zmian w podziale miasta i gminy na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania. Uchwałą Rady Miejskiej w
Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku w wyborach do Rady Miejskiej w Wolsztynie wprowadzono jednomandatowe okręgi
wyborcze i dokonano podziału gminy na 21 stałych obwodów głosowania. Obwody zostały dopasowane do okręgów jednomandatowych, w których będziemy głosować w wyborach samorządowych. W związku z tym w gminie Wolsztyn utworzono
dodatkowo nowy obwód głosowania w sali wiejskiej w Nowych Tłokach oraz zmieniono granice niektórych, dotychczasowych
obwodów. Już w najbliższych wyborach do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz burmistrza przeprowadzanych dnia 16 listopada 2014
roku, mieszkańcy niektórych ulic i miejscowości na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn głosować będą w innych niż do tej pory obwodach. Zmiany dotyczą, następujących ulic:

Asnyka, Berzyńska, Fabryczna, Gajewskich, Polna, Prusa, Strzelecka, Wschowska, Zakątek (Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Konopnickiej 1),

Drzymały, Parkowa, Spokojna (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wolsztynie, ul. Żegockiego 26),

Kusocińskiego, Przemysłowa (Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie, ul. Kusocińskiego 1),

Kręta (Gminny Żłobek w Wolsztynie, ul. Komorowska 1),

Józefa Wybickiego, Niałecka, Poprzeczna (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie, ul. Poniatowskiego 7); oraz miejscowości:

Komorowo (Gimnazjum Nr 1 w Wolsztynie, ul. Wschowska 15),

Krutla (Świetlica wiejska Niałek Wielki 30),

Nowe Tłoki (sala wiejska Nowe Tłoki 28 c).

