


 

Termin wykonania czynności 

wyborczej 
Treść czynności 

do dnia 22 lutego 2021 r. 

 podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia 

wójta, informacji o granicy i numerze okręgu wyborczego  

i liczbie wybieranych radnych w okręgu ,  

w którym zarządzono wybory uzupełniające oraz o siedzibie 

Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrówce, 

 zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Warszawie  III  

o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania 

kandydatów na radnego 

do dnia 4 marca 2021 r. 
 zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Warszawie III kandydatów 

do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrówce 

do dnia 9 marca 2021 r. 
 powołanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie III 

Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrówce 

do dnia 15 marca 2021 r.  

do godz. 24.00 

 zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrówce list 

kandydatów na radnego  

do dnia 19 marca 2021 r. 

 zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Warszawie III 

kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej, 

 podanie do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia 

informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz 

wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej 

do dnia 28 marca 2021 r. 

 powołanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie III  

obwodowej komisji wyborczej, 

 przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Dąbrówce 

numerów dla zarejestrowanych list kandydatów,  

 sporządzenie spisu wyborców, 

 przekazanie informacji o wyborach wyborcom 

do dnia 3 kwietnia 2021 r. 

 podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia 

Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrówce informacji  

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, 

zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane  

o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz  

z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów  

 zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie III 

zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców 

niepełnosprawnych,  w tym z użyciem nakładki sporządzonej 

w alfabecie Braille'a oraz wyborców, którzy najpóźniej  

w dniu głosowania kończą 60 lat  

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

głosowania 

do dnia 13 kwietni 2021 r. 

 zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie III 

zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców  

podlegających w dniu głosowania obowiązkowej 

kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych  

16 kwietnia 2021 r.  
o godz. 24.00  zakończenie kampanii wyborczej  

17 kwietnia 2021 r. 
 przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji 

wyborczej spisu wyborców 

18 kwietnia 2021 r.  

godz. 7.00 – 21.00 
 głosowanie 

Załącznik do zarządzenia Nr 58 
Wojewody Mazowieckiego  

z dnia 12 lutego 2021 r. 

KALENDARZ WYBORCZY 


