Załącznik do zarządzenia Nr 47/11 Wojewody Opolskiego
z dnia 4 kwietniu 2011 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wvborczej
Treść czynności
do dnia 13 kwietnia 201 1 r.
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Opolskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających
dodnia 23 kwietnia 201 1 r.
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej \v Gogolinie -  zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Opolu Ił o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do dnia 25 kwietnia 201 1 r.
-   zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Opolu 1.1 kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie
do dnia 23 kwietnia 20 11 r.
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Opolu 0 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie
do dnia 13 maja 201 1 r. do sadz. 24!'1'
-  zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie list kandydatów na radnych
do dnia 20 maja 201 1 r.
-  zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do dnia 22 maja 2011 r.
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do dnia 24 maja 201 1 r.
- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborcza w Gogolinie numerów • dla zarejestrowanych lisi kandydatów
do dnia 28 maja 20 11 r.
-   rozplakatowanie obwieszczenia .Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do dnia 29 maja 201 1 r.
-   powołanie przez Miejska Komisje Wyborczą w Gogolinie obwodowej komisji wyborczej
-  sporządzenie w Urzędzie Miejskim spisu wyborców
do dnia 1 czerwca 201 1 r.
•-   składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
w dniu 10 czerwca  201 1 r. o aouz. 24"
••-  zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 11 czerwc2011 r.
-  przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
\v dniu 12 czerwca 2011 r. aod2,S;"-22:<i
—  głosowanie
Uwaga
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu art. 205 Ordynacji wyborczej;.

