
Harmonogram działań związanych z wyborami samorządowymi w dniu 16 listopada 2014 r. 
 

Termin wykonania* Czynności 
do 28 sierpnia 2014 r. Podanie do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o 

wyznaczonej dacie wyborów oraz określające dni, w których upływają terminy wykonania 
czynności wyborczych  

28 sierpnia 2014 r. Podanie na BIP Urzędu Miejskiego informacji o podziale na okręgi wyborcze  

29 sierpnia 2014 r. Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Prezydenta Miasta wykazu 
miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
komitetów wyborczych oraz przekazanie obwieszczenia do KBW  

do 08 września 2014 r. 
 

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Prezydenta Miasta informacji 
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej  

do 08 września 2014 r. Zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza 
wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego 

do 10 września 2014 r. Przygotowanie i przedłożenie przez Prezydenta Miasta Radzie Miejskiej projektów uchwał 
w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania i utworzenia odrębnych 
obwodów głosowania  

do 17 września 2014 r. 
 

Zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych komisarzom wyborczym 
kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych  

do 22 września 2014 r. Powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych 

do 07 października 2014 r. 
do godziny 24.00 

Zgłaszanie list kandydatów do rady, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, do 
terytorialnej komisji wyborczej wraz z wykazem podpisów (rejestracja list kandydatów 
na radnych) 

do 17 października 2014 r. Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Prezydenta Miasta informacji 
o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych  

do 17 października 2014 r. Zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych Prezydentowi Miasta 
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

do 17 października 2014 r. 
do godziny 24.00 

Zgłaszanie kandydatów na prezydenta do Gminnej Komisji Wyborczej  (rejestracja list 
kandydatów na prezydenta) 

do 26 października 2014 r Powołanie obwodowych komisji wyborczych  

do 26 października 2014 r. Sporządzenie spisów wyborców i wydruk spisów podstawowych i dodatkowych 

do 27 października 2014 r. Przyjmowanie zgłoszeń wyborców niepełnosprawnych o zamiarze głosowania 
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek w alfabecie Braille'a  

do 27 października 2014 r. Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o zarejestrowanych 
listach kandydatów na radnych  

do 27 października 2014 r. Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o zarejestrowanych 
listach kandydatów na prezydenta  

od 01-14 listopada 2014 r. 
do godz. 24.00 

Nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych 
nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze 

04-06 listopada 2014 r. Szkolenie członków OKW w Urzędzie Miejskim, sala konferencyjna, II piętro, p. 213  

do 07 listopada 2014 r. Przyjmowanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

do 10 listopada 2014 r. Wysyłanie pakietów wyborczych wyborcom niepełnosprawnym, którzy zgłosili zamiar 
głosowania korespondencyjnego  

do 12 listopada 2014 r. 
 

Przyjmowanie od wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym 
obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego 
zamieszkania 

do 12 listopada 2014 r. 
 

Dopisywanie wyborców niepełnosprawnych, na ich pisemny wniosek, do spisu wyborców 
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w którym znajduje się lokal 
przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych, zgłaszanie przez wyborców 
niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na 
karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a   

13 listopada 2014 r. Sporządzenie spisów wyborców przebywających w obwodach odrębnych 

14 listopada 2014 r. (g.24.00) Koniec kampanii wyborczej 

15 listopada 2014 r. Przekazanie przewodniczącym OKW spisów wyborców 

16 listopada 2014 r. 7.00 – 21.00 głosowanie. 

Przekazywanie raportów o frekwencji wyborczej do KBW  

16 listopada 2014 r. od 21.00 

Ustalanie wyników głosowania  
 

* Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na 
sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie 
stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin. 

http://info.pkw.gov.pl/gdzie-zglosic-chec-udzialu-w-pracach-terytorialnej-lub-obwodowej-komisji-wyborczej/terytorialne-komisje-wyborcze-wojewodzkie-powiatowe-miejskie-gminne-i-dzielnicowe.html
http://info.pkw.gov.pl/gdzie-zglosic-chec-udzialu-w-pracach-terytorialnej-lub-obwodowej-komisji-wyborczej/obwodowe-komisje-wyborcze-samorzad2014.html
http://info.pkw.gov.pl/glosowanie-przez-pelnomocnika-samorzad/glosowanie-przez-pelnomocnika-samorzad.html
http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/wyjasnienia-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-25-sierpnia-2014-r-w-sprawie-dopisywania-wyborcy-do-spisu-wyborcow-w-wybranym-przez-niego-obwodzie-glosowania.html
http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/wyjasnienia-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-25-sierpnia-2014-r-w-sprawie-dopisywania-wyborcy-do-spisu-wyborcow-w-wybranym-przez-niego-obwodzie-glosowania.html

