
 

ZARZĄDZENIE NR 322/2022    

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA 

 

z dnia 25 października 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu wyborów, kalendarza wyborczego, 

wzorów druków związanych z przystąpieniem do wyborów oraz miejsca przeprowadzenia 

wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2022-2024 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 559 z późn. zm.) oraz § 37 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca, stanowiącego załącznik 

do uchwały Nr 575/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania 

Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r., poz. 5662) zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu Nr 316/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 października 2022 r. w sprawie 

ustalenia terminu wyborów, kalendarza wyborczego, wzorów druków związanych z przystąpieniem 

do wyborów oraz miejsca przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca 

kadencji 2022-2024, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się termin przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 

2022-2024, na dzień 21 listopada 2022 r.” 

2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia, 

3) w załączniku Nr 2 datę „10.11.2022 r.” zastępuje się datą „21.11.2022 r.” 

4) w § 5 wyrazy „od dnia 17 października do dnia 24 października 2022 r.” zastępuje się 

wyrazami: „od dnia 25 października do dnia 3 listopada 2022 r.” 

  

§ 2 

W związku z treścią § 1, w Zarządzeniu Nr 317/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia  

14 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej zobowiązanej do przeprowadzenia 

wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2022-2024 i ustalenie wzorów druków 

niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, w załączniku Nr 2, na karcie do głosowania datę 

„10.11.2022 r.” zastępuje się datą „21.11.2022 r.” 

 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Dialogu Obywatelskiego. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Zarządzenia nr 322/2022 

Burmistrza Miasta Lublińca 

z dnia 25 października 2022 r. 

 

 

KALENDARZ WYBORCZY 

dla wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca 

zarządzonych na dzień 21 listopada 2022 roku 

Data wykonania czynności 

wyborczych 

Liczba dni 

przed 

terminem 

wyborów 

Treść czynności wyborczych 

1 2 3 

do 14.10.2022 r. 

(piątek) 
- Powołanie zarządzeniem Komisji Wyborczej 

25.10.2022 r. – 03.11.2022 r. 

(wtorek-czwartek) 
do 18 dni 

Zgłaszanie kandydatów na Radnych 

Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca 

04.11.2022 r. 

(piatek) 
17 dni 

Zamknięcie listy kandydatów przez Komisję 

Wyborczą i przekazanie listy Burmistrzowi 

07.11.2022 r. 

(poniedziałek) 
14 dni 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

Burmistrza listy kandydatów na Radnych 

07.11.2022 r. – 18.11.2022 r. 

(poniedziałek-piątek) 

od 14 dnia 

przed 

terminem 

wyborów 

Przygotowanie przez Komisję Wyborczą spisu 

osób uprawnionych do głosowania i kart 

wyborczych 

07.11.2022 r. – 20.11.2022 r. 

(poniedziałek-niedziela) 

od 14 dnia 

przed 

terminem 

wyborów 

Kampania przedwyborcza kandydatów 

21.11.2022 r. 

godz. 10:00 – 18:00 

(poniedziałek) 

- Wybory  

do 22.11.2022 r. 

(wtorek) 
- 

Przekazanie oryginału protokołu z wyborów wraz 

z kartami do głosowania przez Komisję 

Wyborcza Burmistrzowi – ustalenie wyników 

głosowania 

23.11.2022 r. 

(środa) 
- 

Ogłoszenie przez Burmistrza składu osobowego 

Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca 

(zarządzenie) 

 


