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ZARZĄDZENIE NR 20/2007 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 12 lutego 2007r. 

 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Deszczno 

 
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 
1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. 
Nr 159 poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175,  
poz. 1457, z 2005r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, 
Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 
1592) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy 
Deszczno Nr IV/27/2007 z dnia 31 stycznia 2007r., 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
radnego, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Ra-
dy Gminy Deszczno w trzymandatowym okręgu 
wyborczym Nr 5, w którym wybierany będzie je-
den radny. 

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 
29 kwietnia 2007r. 

§ 3. Terminy wykonania czynności wyborczych 
poprzedzających przeprowadzenie wyborów okre-
śla kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicz-
nej wiadomości oraz ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Wicewojewoda Lubuski 
Ireneusz Madej  

Załącznik 
do zarządzenia Nr 20/2007 

Wojewody Lubuskiego 
z dnia 12 lutego 2007r. 

 
Termin wykonania 

czynności wyborczych 
Treść czynności 

1 2 
do 28 lutego 2007r. - podanie do publicznej wiadomości oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody w sprawie wybo-
rów uzupełniających do Rady Gminy w Deszcznie 

do 10 marca 2007r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji  
o granicach, numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych  
w okręgu, w którym przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające oraz  
o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego 
oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

do 12 marca 2007r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu kandydatów Gminnej Komisji Wy-
borczej w Deszcznie 

do 15 marca 2007r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej  
  w Deszcznie 

 
 


