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ZARZĄDZENIE NR 57/2007 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobiegniewie 

 
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 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, 
Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,  
poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz. 162) oraz w związku 
z uchwałą Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr V/29/ 
2007 z dnia 8 marca 2007r., w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Ra-
dy Miejskiej w Dobiegniewie w czteromandato-
wym okręgu wyborczym Nr 2, w którym wybiera-
ny będzie jeden radny. 

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę  
3 czerwca 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. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

 


