
 

 

    
Uchwała Nr  4 

Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnicy 
z dnia 12 października 2010r. 

 
 

w sprawie ustalenia planu pracy oraz harmonogramu dyżurów związanych z 
przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Oleśnica oraz 

zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Oleśnica w wyborach 
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

 
 

 Na podstawie art. 17 ust.6 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.-Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tj. Dz. U .z 2010 r.  Nr 176 ,poz. 1190 ), oraz 
§ 4 ust. 2 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych ustalonym uchwałą Państwowej 
Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006r. ( M.P. Nr 61 poz. 642 ) Gminna Komisja 
Wyborcza w Oleśnicy  uchwala, co następuje : 

 
      § 1 
 
Ustala się plan pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnicy, stanowiący załącznik  nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 
      § 2 
 

1. Ustala się harmonogram przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady 
Gminy Oleśnica oraz kandydatów na Wójta Gminy Oleśnica 

 
 

2. Przyjmowanie zgłoszeń  o których mowa w ust. 1 następowało będzie w okresie od 
13 października  do 21 października 2010r. w dniach pracy Urzędu Gminy w 
Oleśnicy ( od poniedziałku do piątku ), w pokoju nr 4  w godzinach od 8.30 do 15.00 

 
3. W  ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Gminy 

Oleśnica tj. w dniu 22 października 2010r ustala się poniższy harmonogram dyżurów 
Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnicy 

 
 

Godziny pracy   Osoby dyżurujące     
              
              
od 8.30 do 16.00 przewodniczący komisji oraz trzech członków 
              
              
od 16.00 do 24.00  z-ca przewodniczącego komisji oraz dwóch członków 
          
              

      
 
 



 

 

 
4. W  ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Wójta Gminy Oleśnica 

tj. w dniu 27 października 2010r ustala się poniższy harmonogram dyżurów Gminnej 
Komisji Wyborczej w Oleśnicy 

 
Godziny pracy   Osoby dyżurujące     
              
              
od 8.30 do 16.00  z-ca przewodniczącego komisji oraz dwóch członków 
              
              
od 16.00 do 24.00 przewodniczący komisji oraz trzech członków 
          
              

 
      § 3 
 
Wyniki prac Gminnej Komisji Wyborczej, w formie uchwał, komunikatów oraz innych 
informacji prezentowane będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica oraz na 
stronie internetowej Urzędu Gminy. 
 
      § 4 
 
Zamieszczenie informacji o których mowa w § 3 powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica. 
 
 
      § 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu. 
   
 

 
Przewodniczący 

Gminnej Komisji Wyborczej 
w Oleśnicy 

 
Zofia Graczyk 

 
 



 

 

    Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4  
Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnicy 

z dnia 12 października 2010r 
 

Plan pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnicy 
 

1. Miejscem pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnicy jest siedziba Urzędu Gminy 
w Oleśnicy ul.11 Listopada 24 , pokój Nr 4 ( parter ) 

 
2. Gminna Komisja Wyborcza w Oleśnicy pracuje w terminach wynikających z 

kalendarza wyborczego w zależności od potrzeb 
 
3. Szczegółowy plan pracy przedstawia poniższa tabela: 

 
 
Lp. Terminy Czynności oraz godziny pracy   

       
       

1. 12 października 2010r godz. 14.00 szkolenie członków Gminnej Komisji Wyborczej  
  z zakresu problematyki wyborczej  
2 od 13 do 21 października 2010r Dyżur : w dniach pracy Urzędu Gminy w Oleśnicy 
  ( od poniedziałku do piątku ), Gminna Komisja Wyborcza 
  pracuje w godzinach od 8.30 do 15.00.  
       
       
3 w dniu 22 października 2010r Gminna Komisja Wyborcza w Oleśnicy pracuje 
 i w dniu 27 października 2010r od godziny 8.30 do 24.00   
       
       
4 od 28 października do 19 listopada  Gminna Komisja Wyborcza w Oleśnicy pracuje 
 2010r w dniach pracy Urzędu Gminy w Oleśnicy  ( od poniedziałku 
  do piątku ) w godzinach od 8.30 do 15.00  
       
5 8 listopada 2010r powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych 
       
       
6 8 listopada 2010r podjęcie uchwały o zarejestrowanych listach kandydatów  
  na radnych do Rady Gminy Oleśnica i o zarejestrowanych  
  listach kandydatów na Wójta Gminy Oleśnica  
7 21 listopada 2010r Gminna Komisja Wyborcza pracuje od godz. 9.00 do 
  zakończenia prac związanych z przeprowadzeniem  

głosowania i sporządzeniem protokołów z wyborów 

 
 

 


