zARzĄDzENlE Nr 99/2012
MlAsTA WĄG RoWcA
paŹdziernika
z dnia 25
2012 r.

BU RMISTRZA

w

sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Na podstawie ań. 30 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpoŻn.zm.)oraz S 6, w związku zs4 ordynacji
wyborczej do Młodziezowej Rady Miejskiej w Wągrowcu stanowiącej załącznik do
statutu Młodziezowej Rady Miejskiej w Wągrowcu ustalonego Uchwałą Nr Xxl11812012
Rady Miejskiej W Wągrowcu z dnia 25 wrzeŚnia 2012 r. W sprawie powołania
Młodziezowej Rady Miejskiej w Wągrowcu (Dz. Urz' Woj. Wlkp. poz. 4262) zarządza
się, co następuje:

(Dz'U'z

$ 1. Zarządza się wybory do Młodziezowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na kadencję
2013-2014 na dzień 14 grudnia 2012 r.
$
ka e
l

2. Dni, w ktorych upływają terminy wykonania czynności wyborczych, okreŚla

n d

a

rz wybo rczy, sta n owi ący załącznik do zarządzenia.

s 3. Zarządzenie

podaje się do publicznej wiadomoŚci poprzez wywieszenie

na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu oraz w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Wągrowca.

s4.
Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Miasta.

s5.
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

7ałącznik
do Zarządzenia N r 99/201 2
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 25 października 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY
DLA WYBoRoW MŁoDZlEŻowEJ RADY M|EJSK|EJ W WĄGRoWCU
Termin
wykonania

czynności
wvborczei
25.10.2012

do 25.10.2012

do

31

.10.2012

do 15.1'1.2012
do 15.11.2012
do 23.11.2012

Treśćczyn nościwyborczej
zarządzenie pienłszych wyborow

w Waqrowcu

do

Młodziezowej

Rady

Miejskiej

podanie przez Burmistrza Miasta do publicznej wiadomości' w formie
obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,

liczbie radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie Mieiskiei Młodziezowei Komisii Wyborczei
powołanie przez Burmistrz Miasta Miejskiej Młodziezowej Komisji Wyborczej
spośrodwyborcow zgłoszonych przez dyrektorow szkoł gimnazjalnych
i ponadqimnazialnych
kandydaci przekazują Miejskiej Młodziezowej Komisji Wyborczej zgłoszenie
oraz listę osób popieraiących kandydata
pooanie przez Burmistza Miasta w formie obwieszczenia, do wiadomości
wyborcow informacji o obwodach głosowania i siedzibach obwodowych komisji
wvborczvch
powołanie przez Miejską Młodziezową Komisję Wyborczą obwodowych

młodziezowych komisji wyborczych spośrod wyborcow zgłoszonych na

wniosek samorządow uczniowskich
do 30.11.2012

sporządzenie spisow wyborcow przez dyrektorow

do 07.12.20'12

Młodziezowa Komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości
w drodze obwieszczenia listę zareiestrowanych kandydatow
zakończenie kam panii wyborczej
przekazanie przewodniczącym szkolnych komisji wyborczych spisow
wvborców i kań do qłosowania
qłosońanie bez przerwy od godziny 1ouu do 15uu.

12.12.2012
13.12.2012
14.',t2.2012

i oonadoimnazialnvch na podstawie listy uczniow
rrllie1st<a

szkoł gimnazjalnych

