Zatzqdzenie Nr/gr20is
Burmistrza Miasta Dzialdowo
z dnia tG stycznia 2015r.
w sprawie zarzqdzenia pierwszych wybor6w do Mlodzieiowej Rady Miasta Dzialdowo.

Na podstawie 53 ust. 2-4 Ordynacji Wyborczej do Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo
stanowiqcej zalqcznik nr 1 do Statutu Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo z dnia 6listopada 2014r.
pzyjetego uchwalq Rady Miasta Dzialdowo Nr XU359/14 w sprawie powolania Mlodzie2owej Rady
Miasta Dzialdowo i nadania jej Statutu zarzqdza sig, co nastqpuje:

s1
Zazqdza siq pienrvsze wybory do Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo.

s2
1.

2.

Datq wybor6w, o kt6rych mowa w $1, wyznacza siq na czwartek 26 lutego 2o1sr., za wyiqtkiem
okrggu wyborczego nr 3 (zesp6l szk6l zawodowych Nr 1 w Dzialdowie), gdzie wybory zostanq
pzeprowadzone w ciqgu dw6ch dni, tj. Srody 2s lutego 2015r. i czwartku 26 lutego 2olsr.

w przypadku koniecznosci

pzeprowadzenia kolejnych wybor6w z powodu uzyskania pzez
kandydat6w r6wnej liczby glos6w (g 9 ust.2 ordynacji wyborczej do Mlodziezowej Rady Miasta
Dzialdowo) okregowe komisje wyborcze pzeprowadze ie w ci4gu 14 dni od zakohczenia
pienitrszych wybor6w.

s3
Terminaz wykonania poszczeg6lnych czynnoSci
zalqcznik do niniejszego zazqdzenia.

z
s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

i+zanych

z pzeptowadzeniem wybor6w,

okreSla

Zalqcznik
do zaeqdzenia nr |

-?201 5

Burmistza Miasta Dzialdowo
z dnia L6 stycznia2015r.

ARz WYKO NAN tA P OSZCZEG O LNyc H CZYN N OsC t ZWa AZA Nyc H
ZPRZEPROWADZENIEM WYBOROW DO MTODZIEaOWEJ RADY MIASTA DZIALDOWO
TE RM

I

N

Termin wykonania

Rodzai czynno6ci

czynno6ci wyborczei'l

J

2

1

najpo2niej w dniu
26 stycznia2015r.

podanie do publicznej wiadomosci treSci zarzqdzenia Burmistza Miasta
Dzialdowo w sprawie zarzqdzenia pierwszych wyborow do
Mlodziezowej Rady Miasta Dzialdowo
podanie do publicznej wiadomoSci pzez Burmistza Miasta Dzialdowo,

w formie ogloszenia, informacji o okrqgach wyborczych, ich granicach,
numerach i liczbie radnych wybieranych w kazdym okrqgu wyborczym
oraz o wyznaczonych siedzibach okrqgowych komisji wyborczych;
podanie do publicznej wiadomo6ci przez Burmistza Miasta Dzialdowo,
w formie ogloszenia, informacji o naborze kandydat6w do skladu

MlodzieZowej Rady Miasta Dzialdowo wskazywanych przez
n e o rg a n izacj e pozarzqd owe dzialalqce n a zec z mlodziezy

za rej estrowa

na terenie miasta Dzialdowo

najpozniej w dniu
29 stycznia2015r.

podanie do publicznej wiadomoSci treSci zarzqdzenia Burmistza Miasta
Dziatdowo w sprawie regulaminu pracy' okrqgowych komisji wyborczych
powolanych do pzeprowadzenia pienuszych wyborow do Mlodziezowej
Rady Miasta Dzialdowo

najpoZniej w dniu
3 lutego 2015r.

powolanie pruez dyrektorow szkol, bqdqcych okrqgami wyborczymi,
w pierwszych wyborach do Mtodziezowej Rady Miasta Dzialdowo sktadow
osobowych okrqgowych komisji wyborczych

najpozniej w dniu
23 lutego 2015r.

w pierwszych

sporzqdzenie spisow uczniow uprawnionych

wyborach

do

Mlodziezowej

do udzialu w glosowaniu
Rady Miasta Dzialdowo,

w szkolach bqdqcych okrqgami wyborczymi.

pzez uczni6w szkol,

najpozniej w dniu

zglaszanie

l3lutego 2015r.

okrqgowym komisjom wyborczym kandyilat6w na radnych

najpozniej w dniu

sporzqdzenie i rozplakatowanie na terenie
obwieszczenia okrqgowej komisji wyborczej

l6lutego 2015r.
najpozniej w dniu
26 lutego 2015r.

do dnia24 lutego 2015r.

bqdqcych okrqgami wyborczymi,
wyborczego
zarejestrowanych

zgNaszanie Burmistzowi Miasta Dzialdowo kandydat6w do MNodziezowej

Rady przez zarejestrowane organizacje pozarzqdowe dzialalqce na rzecz
mlodzieZy na terenie miasta Dzialdowo do Burmistza Miasta Dzialdowo
przekazan ie przewod n iczqcym okrqgowych kom isji wyborczych spisow
uczniow uprawnionych do glosowania

glosowanie w okrqgu nr 3 (Zespol Szkol Zawodowych Nr

w Dziatdowie)

w dniu 26 lutego 2015r.

glosowanie we wszystkich okrqgach wyborczych.

w ciqgu 14 dni od dnia
26 lutego 2015r.

o

kandydatach na radnych

w dniu 25 lutego 2015r.
godz. 9.00 - 16.00

godz.900-16.00

okrqgu

1

kolejne wybory (uzupelniajqce)

ttl
i

Grzego

ro

hi

