
Uchwała Nr 4/2014 
Miejskiej Komisji Wyborczej 

z dnia 25 września 2014 r. 

 

w sprawie ustalenia planu pracy oraz harmonogramu dyżurów związanych 
z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz zgłoszeń 
kandydatów na burmistrza w wyborach do rad gmin, rad powiatów  
i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
 

 
Na podstawie art. 180 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. 
U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu terytorialnych komisji 
wyborczych stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 
25 sierpnia 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz.789) Miejska Komisja Wyborcza w Parczewie 
uchwala, co następuje:  

§ 1 
 

Ustala się plan pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

1. Ustala się harmonogram przyjmowania zgłoszeń list kandydatów w na radnych oraz 
kandydatów na burmistrza. 

 
2. Przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych następowało będzie w okresie od dnia 

26 września 2014 r. do dnia 7 października 2014 r. w dniach pracy Urzędu Miejskiego  
w Parczewie (od poniedziałku do piątku), w pokoju nr 6 na I piętrze, wg poniższego: 

     a) w dniach od 26 września 2014 r. do 6 października 2014 r. w godz. 12:00 – 14:00, 
     b) w dniu 7  października 2014 r. w godz. 12.00 – 24.00. 
 
3. Przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na burmistrza następowało będzie w okresie 

przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz od dnia 8 października 2014 r. do 
dnia 17 października 2014 r. w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Parczewie  
(od poniedziałku do piątku), w pokoju nr 6 na I piętrze, wg poniższego: 

    a) w dniach od 8 do 16 października 2014 r. w godz. 14:00 – 15:00,  
    b) w dniu 17 października 2014 r. w godz. 15.00 – 24.00. 
 
4. W ostatnich dniach przyjmowania zgłoszeń, tj. 7 i 17 października 2014 r. ustala się 

harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie wg poniższego: 
 

 Godziny pracy Osoby dyżuruj ące 

od 12:00 do 18:00 Zastępca Przewodniczącego oraz czterech członków 
07.10.2014r.  

od 18:00 do 24:00 Przewodniczący komisji oraz czterech członków 

od 15:00 do 19:30 Zastępca Przewodniczącego komisji oraz czterech członków 
17.10.2014r. 

od 19:30 do 24:00 Przewodniczący komisji oraz czterech członków 
 

 



§ 3 
 

Wyniki prac Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie w formie komunikatów lub innych 
informacji zamieszczone będą na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Parczewie. 
 

§ 4 
 

Zamieszczenie informacji, o których mowa w § 3 powierza się Burmistrzowi Parczewa. 
 
  
      § 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej  
w Parczewie. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

 

          Przewodniczący 

                    Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie 
 
             
                                                                                 (-) Jan Józef Najs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 



 
          Załącznik  
                    do uchwały Nr 4/2010  
         Miejskiej Komisji Wyborczej  
         w Parczewie 
         

Plan pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie 
 

I.  Miejscem pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie jest siedziba Urzędu 
Miejskiego w Parczewie pok. Nr 6 (I piętro). 

 
II.  Miejska Komisja Wyborcza w Parczewie pracuje w terminach wynikających  

z kalendarza wyborczego w zależności od potrzeb. 
 
III.  Szczegółowy plan pracy przedstawia poniższa tabela. 
 
 
   

Lp. Termin wykonania czynności 
wyborczej Treść czynności wyborczej  

1 od 18 do 20 października 2010 r. 
Dyżur - przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na 
radnych - Miejska Komisja Wyborcza pracuje  
w godzinach 14.00 – 16.00  

2 13 października 2010 r. 
Szkolenie Przewodniczącego, Zastępcy 
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej  
w Białej Podl. 

3 21 października 2010 r. 
Dyżur - przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na 
radnych - Miejska Komisja Wyborcza pracuje  
w godzinach 14.00 – 18.00  

4 22 października 2010 r. 
Dyżur - przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na 
radnych - Miejska Komisja Wyborcza pracuje  
w godzinach 12.00 – 24.00  

5 od 23 do 26 października 2010 r. 
Dyżur - przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na 
burmistrza - Miejska Komisja Wyborcza pracuje  
w godzinach 15.00 – 16.00  

6 27 października 2010 r. 
Dyżur - przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na 
burmistrza - Miejska Komisja Wyborcza pracuje  
w godzinach 15.00 – 24.00  

7 
od 28 października 2010 r.  
do 19 listopada 2010 r. 
 

Miejska Komisja Wyborcza pracuje w dniach pracy 
Urzędu Miejskiego (od poniedziałku do piątku)  
w godzinach 14:00 – 15:00 

8 2 listopada 2010 r. 
Przyznanie numerów listom kandydatów 
zarejestrowanych tylko do rady gminy 

9 4 listopada 2010 r. 
Podjęcie uchwały o listach kandydatów na 
burmistrza  

10 4 listopada 2010 r. 
Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych 
 

11 10 listopada 2010 r. 
Szkolenie rejonowe dla Miejskiej Komisji 
Wyborczej wraz z obwodowymi komisjami 
wyborczymi 

12 12 listopada 2010 r. Korekta składów drukarskich kart do głosowania 

13 21 listopada 2010 r. 
Komisja pracuje od godziny 8:00 do zakończenia 
prac związanych z przeprowadzeniem głosowania  
i sporządzeniem dokumentacji wyborczej 



  


