
ZARZĄDZENIE NR 42/13
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie zarządzenia nadzwyczajnych wyborów organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy 
Dukla oraz czynności związanych z tymi wyborami 

Na podstawie art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 20 załącznika nr 8 do uchwały Nr L/292/10 Rady Miejskiej w Dukli 
z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie ustalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Dukla (Dz. Urz.Województwa 
Podkarpackiego Nr 42, poz.955), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje: 

§ 1. Zarządza nadzwyczajne wybory organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Dukla - sołectwa 
Lipowica na dzień 12 maja 2013 r. w godzinach od 900do 1500. 

§ 2. Terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik nr 1 do 
zarządzenia. 

§ 3. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipowicy w wyborach organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej - sołectwa Lipowica jest Dom Ludowy w Lipowicy. 

§ 4. Liczba wyborców stale zamieszkałych w sołectwie Lipowica wg stanu na dzień 16 kwietnia 2013 r. - 217 
osób, stanowi podstawę do obliczenia 3 % wyborców popierających zgłoszenie kandydata na sołtysa. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Sekretarzowi Gminy Dukla. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz 

Marek Górak
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Załącznik do zarządzenia Nr 42/13 

Burmistrza Dukli 

z dnia 16 kwietnia 2013 r. 

Kalendarz wyborczy dla wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dukla 

 
Lp. Czynność Termin 
1. Podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Burmistrza o zarządzeniu wyborów, kalendarza wyborczego oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 
17 kwietnia 
2013 r. 

2. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa 24 kwietnia 
2013 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów 26 kwietnia 
2013 r. 

4. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej 30 kwietnia 
2013 r. 

5. Powołanie obwodowej komisji wyborczej 2 maja 2013 
r. 

6. Sporządzenie spisu wyborców 2 maja 2013 
r. 

7. Przekazanie Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców 10 maja 2013 
r. 

8. Przeprowadzenie głosowania w sołectwie Lipowica 12 maja 2012 
r. 
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