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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lutego 2001 r.

w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ustronie Morskie.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr
160, poz. 1060) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zarzàdza si´ przeprowadzenie wyborów przed-
terminowych do Rady Gminy Ustronie Morskie.

§ 2. Dat´ wyborów przedterminowych wyznacza
si´ na niedziel´ 18 marca 2001 r.

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci przewidzianych w Ordynacji wyborczej,
okreÊla kalendarz wyborczy, stanowiàcy za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
2 dni od dnia og∏oszenia.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 lutego 2001 r. (poz. 102)

KALENDARZ WYBORCZY

Dzieƒ, w którym up∏ywa termin 
wykonania czynnoÊci wyborczych TreÊç czynnoÊci

do 20 lutego 2001 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia
wojewody, rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ustronie Morskie

do 23 lutego 2001 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci zarzàdzenia wojewody, w formie
obwieszczenia, ustalajàcego liczb´ radnych oraz og∏oszenie
zarzàdzenia w wojewódzkim dzienniku urz´dowym

do 26 lutego 2001 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, 
informacji o:
a) okr´gach wyborczych, ich granicach i numerach,
b) liczbie radnych wybieranych w ka˝dym okr´gu,
c) siedzibie gminnej komisji wyborczej

do 28 lutego 2001 r. — powo∏anie przez wojewódzkiego komisarza wyborczego gminnej
komisji wyborczej

do 4 marca 2001 r. — sporzàdzenie spisu wyborców

do 4 marca 2001 r. — zg∏aszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania list 
(do godz. 2400) kandydatów na radnych

do 7 marca 2001 r. — powo∏anie obwodowych komisji wyborczych

do 8 marca 2001 r. — og∏oszenie, w formie obwieszczenia, informacji o:
a) numerach i granicach obwodów g∏osowania,
b) siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 11 marca 2001 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowania,
obwieszczeƒ gminnej komisji wyborczej, zawierajàcych:
a) informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) dane o kandydatach wraz z ewentualnym oznaczeniem kandydatury

nazwà lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji
popierajàcej kandydata

17 marca 2001 r. — przes∏anie przewodniczàcym obwodowych komisji wyborczych 
spisów wyborców

18 marca 2001 r. — przeprowadzenie g∏osowania
godz. 600—2000


