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2143 
 

ZARZĄDZENIE NR 347/08 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 18 grudnia 2008r. 

 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica 

 
Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 
1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r.  
Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055 i 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 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 
oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111)  
w związku z uchwałą Nr XVII/140/08 Rady Gminy 
Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie stwier-
dzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica w okrę-
gu wyborczym Nr 8, w którym wybiera się jedne-
go radnego. 

§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia 
8 marca 2009r. 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykona-
nia poszczególnych czynności wyborczych określa 
kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do za-
rządzenia. 

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego i podaje do pu-
blicznej wiadomości w formie obwieszczenia na ob-
szarze Gminy Brzeźnica. 

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

Wojewoda Lubuski 
Helena Hatka

 

 
 
 

 


