
Załącznik  Nr 1 do Postanowienia Nr 2008/2020    
Komisarza Wyborczego w Warszawie  II 

z dnia 26  listopada 2020 r. 

KALENDARZ CZYNNOŚCI  

 

związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania   
Rady Miejskiej w Karczewie  

zarządzonym na dzień 17 stycznia 2021 r. 
 

Termin wykonania 

czynności 
Treść czynności 

do dnia  

18 grudnia 2020 r.  

 

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Karczewa  

oraz zamieszczenie w BIP-ie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania 

oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum i o 

lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

do dnia  

18 grudnia 2020 r 

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie II kandydatów na członków 

Miejskiej i obwodowych komisji do spraw referendum 

do dnia  

23 grudnia 2020 r. 

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II Miejskiej Komisji do spraw 

referendum w Karczewie 

 

do dnia 

27 grudnia 2020 r. 

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie obwodowych komisji do 

spraw referendum w Karczewie 

sporządzenie spisu wyborców uprawnionych do udziału w referendum 

przekazanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II wyborcom w stałych 

obwodach głosowania, w formie druku bezadresowego umieszczonego  

w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o referendum 

do dnia              

2 stycznia 2021 r.  

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie II zamiaru głosowania 

korespondencyjnego, przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy 

nakładki na kartę do głosowania sporządzonej  w alfabecie Braille’a oraz wyborców, 

którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat 

do dnia 

8 stycznia 2021 r. 

składanie przez uprawnionych wyborców wniosków o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa do głosowania 

do dnia  

12 stycznia 2021 r. 

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie II zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców  podlegających w dniu głosowania 

obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych  

składanie przez wyborców uprawnionych do udziału w referendum wniosków  

o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,  

dnia  

15 stycznia 2021 r. 

o godz. 24.00 

zakończenie kampanii referendalnej, 

dnia  

16 stycznia 2021 r. 

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisu 

wyborców uprawnionych do udziału w referendum, 

dnia 

17 stycznia 2021 r. 
 

głosowanie od godz. 7.00 do godz. 21.00 

 


