
ZARZĄDZENIE NR 24/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie I kadencji 
2015-2017

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 5941) oraz § 22 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie, 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/453/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie, Burmistrz Miastai Gminy Nowa Dęba zarządza, co 
następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie I kadencji 2015 -2017.
2. Ustala się termin przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1 na dzień 19 lutego 

2015 r. (czwartek).
3. Określa się dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych 

(kalendarz wyborczy), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz na tablicach informacyjnych w szkołach gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Wiesław Ordon

1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, 
z 2014 poz. 379, poz. 1072
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 Załącznik nr 1  
 do Zarządzenia Nr 24/2015 
 z dnia 12 stycznia 2015 r. 

 
 
 

Terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych 
w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie   

zarządzonych na 19 lutego 2015 r. 
 

KALENDARZ WYBORCZY 
 

 
Termin wykonania 

czynności 
Czynność wyborcza Podmiot odpowiedzialny 

 
 

do 14 stycznia 

 
Podanie do wiadomości uczniów 
informacji o terminie i zasadach 
przeprowadzenia wyborów oraz  
ilości mandatów w okręgu 
wyborczym 
 

 
 

Dyrektor szkoły 

 
do 16 stycznia 

 

 
Powołanie okręgowej komisji 
wyborczej 
 

 
Dyrektor szkoły 

 
do 29 stycznia 

 
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 
na radnych 
 

 
Okręgowa komisja wyborcza 

 
do 17 lutego 

 

 
Przygotowanie spisu osób 
uprawnionych i kart do głosowania 
 

 
Dyrektor szkoły z Okręgową 

komisją wyborczą 

 
do 18 lutego 

 
 

 
Przygotowanie lokali wyborczych 

 
Okręgowa komisja wyborcza 

 
19 lutego 

 

 
Głosowanie  10:00-13:00 
 

 
Okr ęgowa komisja wyborcza 
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