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Pełnomocnicy
do spraw wyborów
Prezydenta Miasta Włocławek,
Starostów, Burmistrzów i Wójtów

Szanowni Państwo.
Powoli zaczynamy organizację wyborów samorządowych.
W związku z opublikowanym w dniu dzisiejszym rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików

województw i rad dzielnic m. st. Warszawy

oraz wyborów wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz ustalonym Kalendarzem Wyborezym ustalającym dzień wyborów
na 21 października 2018 r. (Dz. U . poz. 1561) uprzejmie informuję.
1.

W dniu 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin podania do publicznej
wiadomości, w

formie

obwieszczenia, informacji

o okręgach

wyborczych,

ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
W ramach tradycyjnie udzielanej Państwu pomocy, Delegatura złożyła graficznie
te obwieszczenia. Opis granic okręgów wyborczych został uzupełniony według stanu
na dzień dzisiejszy i posiadanej przez nas wiedzy. Bardzo proszę o dokładne
sprawdzenie projektów obwieszczeń. Dotyczy to zwłaszcza opisu granic okręgów,
siedzib powiatowych, miejskich i gminnych komisji wyborczych, imion i nazwisk
Państwa szefów podpisujących obwieszczenia.
Datę wydania obwieszczenia ustaliłem na 24 sierpnia 2018 r. Plakatowanie na terenie
miast, gmin, powiatów powinno być przeprowadzone do 27 sierpnia br.
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Informację o prawidłowym sporządzeniu obwieszczenia (brak błędów) bądź
o ewentualnych błędach proszę przesłać e-mailem do 21 sierpnia 2018 r. (nazwa
maila: Obwieszczenia - okręgi 2018 r.).
Przesłany projekt obwieszczenia wydaje się, że powinien być wydrukowany
w formacie A-2. Chyba, że nie będzie możliwości technicznych, to w formacie A-3.
Zależy to od Państwa decyzji (w końcu to obwieszczenia Państwa szefów).
Bardzo proszę, by przyjąć jako zasadę, na cały okres przygotowywania wyborów,
by obwieszczenia plakatować w terminach wynikających z kalendarza wyborczego.
Następnie obwieszczenia należy uzupełniać w taki sposób, by zapewniały stałą
informację dla wyborców. Przy ustalaniu nakładów należy pamiętać o konieczności
wywieszenia obwieszczeń w lokalach wyborczych.
Bardzo proszę Pełnomocników ds. wyborów Starostów o nawiązanie współpracy
z poszczególnymi urzędami gmin mającymi swoje siedziby na terenie danego
powiatu

w

realizacji

plakatowania

swoich obwieszczeń

(ustalenia

terminu

dostarczenia obwieszczeń do poszczególnych urzędów, datę plakatowania itp.).
Bardzo proszę o przyjęcie moich propozycji.
Ponadto Urząd

Marszałkowski

przekaże

Państwu

obwieszczenia o podziale

województwa na okręgi wyborcze.

Zał.
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