
 
 

ZARZĄDZENIE NR 139/21 
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających 
do Rady Gminy Miedźna w okręgu wyborczym nr 9 

Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), 
w związku z uchwałą Nr XXIX/222/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 32/21 Wojewody Śląskiego z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedźna w okręgu wyborczym nr 9 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2021 r. poz. 1131 i 2434) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 13 czerwca 2021 r.”; 

2) w załączniku do zarządzenia terminy wykonania oraz treść czynności wyborczych następujących po dacie 
24 kwietnia 2021 r. otrzymują brzmienie: 

„ 
Termin wykonania 

czynności wyborczej1)   Treść czynności wyborczej 

do dnia 4 czerwca 2021 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 
głosowania  przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez 
wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat 

do dnia 8 czerwca 2021 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej I 
zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców 
podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, 
izolacji lub izolacji w warunkach domowych  

w dniu 11 czerwca 2021 r. 
o godz. 24:00 

- zakończenie kampanii wyborczej 

w dniu 12 czerwca 2021 r. - przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej 
nr 6 w Woli spisu wyborców 

w dniu 13 czerwca 2021 r. 
w godz. 7:00–21:00 

- przeprowadzenie głosowania 

”. 

 
1) 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 wykonywane w godzinach urzędowania 
sądów, organów wyborczych i urzędów gmin. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 kwietnia 2021 r.

Poz. 2982



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

   

Wojewoda Śląski 
 
 

Jarosław Wieczorek 
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