ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2019
WÓJTA GMINY KROKOWA
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Białogóra oraz
Sołectwa Wierzchucino
Na podstawie § 16 uchwał: Nr XXIV/135/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białogóra (Dz. Urz.
Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1797) oraz Nr XXIV/159/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchucino
(Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 65 poz. 1821)Wójt Gminy Krokowa zarządza, co następuje:
§ 1. Wyznaczam dodatkowy termin zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Białogóra oraz Sołectwa
Wierzchucino tj. do dnia 11 lutego 2019 roku do godz. 15.30.
§ 2. Zgłoszenia należy składać do siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej wg zasad ustalonych
Uchwałą Nr 1/2019 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie trybu, miejsca
i terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa w wyborach zarządzonych na dzień 03 marca 2019 roku.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy,
stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wójt Gminy Krokowa
Adam Śliwicki
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.31.2019
Wójta Gminy Krokowa
z dnia 5 lutego 2019 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności
wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

do 11 luty 2019 r.
(do godz. 1530)

-zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do
zarejestrowania kandydatów na sołtysa,
-zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych
komisji wyborczych,

2

do 14 luty 2019 r.

-podanie do publicznej wiadomości, w drodze
rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji
wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na
sołtysa, na którym umieszczone są, w kolejności
alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek,
miejsce zamieszkania,
-powołanie obwodowych komisji wyborczych,

3

do 01 marca 2019 r.

-sporządzenie spisu wyborców,

4

01 marca 2019 r. o godz. 2400

-zakończenie kampanii wyborczej,

5

02 marca 2019 r.

-przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji
wyborczych spisów wyborców,

6

03 marca 2019 r. godz. 800–1600

-przeprowadzenie głosowania.
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