
 

 

ZARZĄDZENIE NR 21 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miłki 

Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319) oraz 

§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132 z późn. zm.),  

po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Olsztynie III, zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 1Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wyborów 

uzupełniających do Rady Gminy Miłki (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2021 r., poz. 23), wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Datę wyborów wyznacza się na dzień 11 kwietnia 2021 r.”; 

2) w załączniku do zarządzenia wymienione daty wykonania czynności wyborczej oraz treść czynności 

otrzymują brzmienie: 

Data wykonania 

czynności  

Liczba dni 

przed dniem 

głosowania  

Treść czynności  

do 15 lutego 2021 r. 55 

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji  

o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych 

oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkach 

do 15 lutego 2021 r. 55 
zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie III o utworzeniu 

komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

do 25 lutego 2021 r. 45 
zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie III kandydatów do składu 

Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkach 

do 2 marca 2021 r. 40 
powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie III Gminnej Komisji 

Wyborczej w Miłkach 

do 7 marca 2021 r. 

(do 8 marca 2021 r.) 

do godz. 24:00 

35 zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkach list kandydatów na radnych 

do 12 marca 2021 r. 30 
zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie III kandydatów do składu 

obwodowych komisji wyborczych 

do 12 marca 2021 r. 30 

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o 

numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania 

korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika 
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do 21 marca 2021 r. 

(do 22 marca 2021 r.) 
21 

przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Miłkach numerów dla 

zarejestrowanych list kandydatów 

do 21 marca 2021 r. 

(do 22 marca 2021 r.) 
21 

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie III obwodowych 

komisji wyborczych 

do 21 marca 2021 r. 

(do 22 marca 2021 r.) 
21 sporządzenie w Urzędzie Gminy Miłki spisu wyborców 

do 27 marca 2021 r. 

(do 29 marca 2021 r.) 
15 

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie III zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, 

którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat 

do 27 marca 2021 r. 

(do 29 marca 2021 r.) 
15 

rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkach 

 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 

do 2 kwietnia 2021 r. 9 składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

do 6 kwietnia 2021 r. 5 

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie III zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania 

obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych 

9 kwietnia 2021 r.  

o godz. 24:00 
2 zakończenie kampanii wyborczej 

10 kwietnia 2021 r. 1 
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów 

wyborców 

11 kwietnia 2021 r. 

w godz. 7:00-21:00 
0 przeprowadzenie głosowania 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości. 
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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