
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 13 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 372 § 2 w zw. z art. 395 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz.684 i 1504) 
niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 358 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie 

wyborów ponownych do Rady Powiatu w Opolu Lubelskim

ZARZĄDZENIE NR 358
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie wyborów ponownych do Rady Powiatu w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 395 § 1 i § 2 oraz art. 396 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) w związku 
z postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt  II Co 19/18, zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Zarządza się przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Powiatu w Opolu Lubelskim w okręgu wyborczym Nr 4.

§ 2. 

Do przeprowadzenia wyborów ponownych właściwą jest Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu Lubelskim powołana do ustalenia wyników głosowania 
i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych  w dniu 21 października 2018r.

§ 3. 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na dzień 24 listopada 2019 r.

§ 4. 

Zakres czynności wyborczych w ramach wyborów ponownych wskazanych w postanowieniu Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 7 maja 2019r. sygn. akt II 
Co 19/18 oraz dzień, w którym upływa termin wykonania tej czynności wyborczej, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. 

Z dniem podania do publicznej wiadomości niniejszego zarządzenia wygasa mandat radnego Rady Powiatu w Opolu Lubelskim wybranego w okręgu 
wyborczym nr 4 z listy Nr 2 Komitetu Wyborczego PSL Pana Tadeusza Henryka Błachnio.

§ 6. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

w z. WOJEWODY LUBELSKIEGO

Robert Gmitruczuk
WICEWOJEWODA

Załącznik do Zarządzenia Nr 358
Wojewody Lubelskiego 
z dnia 13 listopada 2019 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
czynności wyborczej Treść czynności wyborczej

do 20 listopada 2019 r. -podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o wyznaczonej siedzibie 
Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu Lubelskim

24 listopada 2019 r.
godz. 10.00

-ustalenie przez Powiatową Komisję Wyborczą w Opolu Lubelskim wyników wyborów do Rady Powiatu  
w Opolu Lubelskim w okręgu wyborczym Nr 4 poprzez przeprowadzenie, w trybie określonym przez 
Państwową Komisję Wyborczą, losowania pierwszeństwa przydziału piątego mandatu do Rady Powiatu w 
Opolu Lubelskim między listą nr 2 Komitet Wyborczy PSL i listą nr 10 KW Prawo i Sprawiedliwość i 
stosownym do wyników losowania wyborze radnego do Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
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