


                                                         Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr VI/4/2011                    
Wójta Gminy Tarnów z dnia 10 stycznia 2011 r.

Termin wykonania 
czynności wyborczej Treść czynności wyborczej

do dnia 11 stycznia 2011 r. 
Wójt Gminy Tarnów, w drodze zarządzenia, określa wzory zgłoszeń kandydatów do 
organów sołectwa, wzory kart do głosowania, protokoły z prac sołeckickich i Gminnej 

Komisji Wyborczej oraz regulaminy prac sołeckich i Gminnej Komisji Wyborczej.  

do dnia 13 stycznia 2011 r. przekazanie sołtysom zarządzenia w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego oraz 
wzory zgłoszeń kandydatów do organów sołectwa

do dnia 25 stycznia 2011 r. 
Wójt Gminy powołuje w drodze zarządzenia Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 6 
osób, w tym 3 osoby spośród mieszkańców gminy i 3 osoby spośród pracowników 

Urzędu Gminy

do dnia 6 lutego 2011 r.
sołtysi zwołują zebrania wiejskie w sołectwach, na których wyłonieni 

zostają:kandydaci na sołtysa, kandydaci na członków rady sołeckiej i 4 osoby do 
składu sołeckiej komisji wyborczej

do dnia 8 lutego 2011 r. 
sołtysi przekazują Wójtowi Gminy listy kandydatów na sołtysów, na członków rady 
sołeckiej i 4 osoby do składu sołeckiej komisji wyborczej wyłonionych na zebraniu 

wiejskim
dnia 8 lutego 2011 r. 

godz.15.30, sala konferencyjna 
Urzędu Gminy Tarnów

Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej, wybór przewodniczącego i 
zastępcy przewodniczącego GKW

do dnia 9 lutego 2011 r. 

zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na sołtysa i kandydatów na 
członków rady sołeckiej nie wyłonionych na zebraniu wiejskim, wraz z 

oświadczeniami kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie i listami z 
nazwiskami popierających ich mieszkańców sołectwa 

do dnia 9 lutego 2011 r. 

Wójt Gminy powołuje w drodze zarządzenia 16 sołeckich komisji wyborczych, w skład 
których wchodzą po 4 osoby zgłoszone na zebraniach wiejskich  i po 1 osobie 

wskazanej przez Wójta spośród pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych. 

do dnia 10 lutego 2011 r. ostateczny termin zgłaszania rezygnacji z kandydowania poprzez złożenie 
oświadczenia o cofnięciu zgody na kandydowanie

do dnia 11 lutego 2011 r

Gminna Komisja Wyborcza sporządza odrębnie dla każdego sołectwa listy 
kandydatów na sołtysa i listy kandydatów do rady sołeckiej. Listy sporządza się w 

porządku alfabetycznym. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów poprzez 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w nsołectwach i Urzędzie Gminy oraz na 

stronach internetowych gminy.

do dnia 14 lutego 2011 r. zarządzenie przez Gminną Komisję Wyborczą druku kart wyborczych w nakładzie 75 
% liczby uprawnionych do głosowania

do dnia 16 lutego 2011 r. pierwsze posiedzenia sołeckich komisji wyborczych w siedzibach sołeckich komisji 
wyborczych, wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego SKW

dnia 17 lutego 2011 r. godz. 
15.30, sala konferencyjna w 

Urzędzie Gminy Tarnów

szkolenie dla przewodniczących i zastępców przewodniczących sołeckich komisji 
wyborczych 

do dnia 17 lutego 2011 r.

sporządzenie przez Wójta Gminy spisów wyborców - osób uprawnionych do 
głosowania. Sposób i termin przekazania spisów wyborców sołeckim komisjom 
wyborczym ustalony zostanie w dniu 17 lutego 2011 r. podczas szkolenia dla 

przewodniczących i zastępców SKW
20 lutego 2011 roku od godz. 

7.30 do 18.30 głosowanie

KALENDARZ  WYBORCZY




