
Prezydent Miasta Lublin

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIN
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2019 r.

Data wykonania
czynności

wyborczych

Liczba dni
przed

terminem
wyborów

Zadanie do wykonania
Odpowie-
dzialni za
realizację

do
12.09.2019 r.

(czwartek)
18 dni

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych.

Przekazanie  zgłoszeń  kandydatów  na  członków  komisji
wyborczych do Prezydenta Miasta Lublin.

Samorządy
szkół

do
18.09.2019 r.

(środa)
12 dni Powołanie komisji wyborczych.

Prezydent
Miasta
Lublin

do
19.09.2019 r.

(czwartek)
11 dni

Ukonstytuowanie się komisji wyborczych. 

Podanie do publicznej wiadomości na terenie szkoły informacji
o możliwości  zgłaszania kandydatów do Młodzieżowej  Rady
Miasta Lublin i dyżurach komisji wyborczych.

Komisje
wyborcze

do
20.09.2019 r.

(piątek)
10 dni

Zgłaszanie  kandydatów  na  radnych  do  Młodzieżowej  Rady
Miasta Lublin.

Komisje
wyborcze

do
23.09.2019 r.
(poniedziałek)

7 dni
Sporządzenie  listy  kandydatów  na  radnych  dla
poszczególnych  okręgów  oraz  opracowanie  informacji  o
kandydatach w formie obwieszczenia.

Komisje
wyborcze

do
23.09.2019 r.
(poniedziałek)

7 dni
Podanie do publicznej wiadomości na terenie szkoły informacji
o kandydatach. 

Komisje
wyborcze

do
26.09.2019 r.

(czwartek)
4 dni Sporządzenie wykazu uczniów szkoły.

Dyrektorzy
szkół

do
26.09.2019 r.

(czwartek)
4 dni Druk kart do głosowania.

Dyrektorzy
szkół

do
27.09.2019 r.

(piątek)
3 dni

Zapewnienie  środków  technicznych  niezbędnych  do
przeprowadzenia wyborów.

Dyrektorzy
szkół

do
27.09.2019 r.

(piątek)
3 dni

Dostarczenie  wykazów  uczniów,  kart  do  głosowania  oraz
materiałów wyborczych komisjom wyborczym.

Dyrektorzy
szkół

30.09.2019 r.
godzina 9.00 – 15.00

(poniedziałek)
- Głosowanie.

Komisje
wyborcze

30.09.2019 r.
(poniedziałek)

- Ustalenie wyników wyborów
Komisje

wyborcze

do
3.10.2019

(czwartek)

-

Przekazanie  protokółów  z  ustalenia  wyników  wyborów
z przeprowadzonego  głosowania,  albo  protokołu  ustalenia
wyników  wyborów  w  przypadku  nieprzeprowadzenia
głosowania.

Komisje
wyborcze
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