
 
 
 
 
 

Kalendarz wyborczy 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia            

Nr 0050.Z.110.2019 Burmistrza 

Miasta Nowy Targ z dnia 

09.09.2019r. 

dla wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ 
w dniu 31 października 2019 r. 

 
 
 
 

Data wykonania czynności 
wyborczych 

Rodzaj czynności 

do dnia 24 września 2019 r.  
-podanie do publicznej wiadomości treści zarządzenia 
Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie zarządzenia 

wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta II kadencji. 

- podanie do publicznej wiadomości przez Burmistrza 

Miasta Nowy Targ informacji o okręgach, ich granicach, 

numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu

dla wyboru Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ oraz

wyznaczonych siedzibach okręgowych komisji wyborczych. 

do dnia 2 października 2019 r. - rozmieszczenie na terenie szkół informacji o wyborach            
do Młodzieżowej Rady Miasta– plakat. 

do dnia 2 października 2019 r. powołanie przez dyrektorów szkół, będących okręgami 
wyborczymi w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta 

Nowy Targ II kadencji składów osobowych okręgowych 

komisji wyborczych (OKW). 

do dnia 14 października 2019 r. podanie do publicznej wiadomości informacji o składzie 
i dyżurach okręgowej komisji wyborczej(OKW). 

do dnia 14 października 2019 r. sporządzenie   spisu   wyborców   –   tj   spisu   uczniów 
uprawnionych do udziału do Młodzieżowej Rady Miasta 

Nowy Targ II kadencji w szkołach będących okręgami 

wyborczymi (wg wzoru: imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania, klasa oraz miejsce na podpis). 

do dnia 21 października 2019 r. termin zgłaszania przez uczniów szkół, będących 
okręgami  wyborczymi  kandydatów  do  Młodzieżowej 

Rady Miasta Nowy Targ II kadencji. 

do dnia 25 października 2019 r. podanie  do  publicznej  wiadomości  na  terenie  okręgu 
wyborczego – szkoły obwieszczenia okręgowej komisji 

wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na radnych do 

Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ. 

od 25 do 30 października 2019 r. kampania wyborcza w szkołach. 

do dnia 30 października 2019 r. druk  kart do głosowania. 



 

do dnia 30 października 2019 r. dyrektorzy zapewniają środki techniczne niezbędne do 
przeprowadzenia wyborów. 

31 października 2019 r. głosowanie w okręgach wyborczych. 

do dnia 7 listopada 2019 r. sporządzenie przez OKW protokołów z wyborów 
i przekazanie do Burmistrza Miasta. 

do dnia 13 listopada 2019 r. rozpatrzenie  ewentualnych  protestów  wyborczych   – 
Burmistrz Miasta. 

15 listopada 2019 r. ogłoszenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady 
Miasta Nowy Targ II kadencji – Burmistrz Miasta. 

 


