
Projekt 
ROZPORZĄDZENIE  

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia .................................... r. 

w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Augustów 

w województwie podlaskim 

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze 

wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.1)) w związku  

z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2)) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza miasta 

Augustów w województwie podlaskim. 

 

§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 2 marca 2008 r. 

 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa 

kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 
 
PREZES RADY MINISTRÓW 

 
 

 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,       
poz. 162 i Nr 48, poz. 327. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, 
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327  
i Nr 112, poz. 766. 
  



Załącznik do rozporządzenia 
       Prezesa Rady Ministrów 
       z dnia .................. r. (poz.  .........) 
 
 

KALENDARZ WYBORCZY 
 

Lp. 
 

Termin wykonania  
czynności wyborczej 

 

Treść czynności wyborczej 

1 2 3 
1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia - podanie do publicznej wiadomości, w formie 

obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie przedterminowych 
wyborów burmistrza miasta Augustów 

2 
 

do 16 stycznia 2008 r. 
 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie 
obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej 
komisji wyborczej, 

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego o 
utworzeniu komitetów wyborczych 

3 do 18 stycznia 2008 r. - zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji 
wyborczej 

4 
 

do 21 stycznia 2008 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej 
komisji wyborczej 

5 do 6 lutego 2008 r. 
(do godz. 24 00) 

- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do 
zarejestrowania kandydatów na burmistrza 

6 do 8 lutego 2008 r. - zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych 
komisji wyborczych 

7 do 11 lutego 2008 r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych, 
- podanie do publicznej wiadomości, w formie 

obwieszczenia, informacji o: 
a) numerach i granicach obwodów głosowania, 
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji  

wyborczych, 
        - składanie przez pełnomocników komitetów 

wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego 
czasu antenowego w programach telewizji 
publicznej i publicznego radia 

8 do 18 lutego 2008 r. - sporządzenie spisu wyborców, 
- podanie do publicznej wiadomości, w drodze 

rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji 
wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na 
burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności 
alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, 
wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa 
komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii 
politycznej, do której należy kandydat oraz treść 
oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt 
pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi 

9 
 

od 18 lutego 2008 r. - rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania 
audycji wyborczych w programach telewizji 
publicznej i publicznego radia 

10 29 lutego 2008 r. o godz. 24 00 - zakończenie kampanii wyborczej 
11 1 marca 2008 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji 

wyborczych spisów wyborców 
12 2 marca 2008 r. 

godz. 6 00 - 2000 
- przeprowadzenie głosowania 



 
UZASADNIENIE 

 
 

Zarządzenie wyborów przedterminowych uzasadnia wygaśnięcie mandatu burmistrza 
wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu - art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 
roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze 
zm.). Wygaśnięcie mandatu w przypadkach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 1-7 stwierdza rada 
miasta, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek 
odnoszących taki skutek. Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2007 roku Rada Miejska w 
Augustowie podjęła uchwałę Nr XVI/91/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
Burmistrza (pisemne zrzeczenie się mandatu miało miejsce w dniu 2 listopada 2007 roku). 

W myśl art. 5 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta, przedterminowe wybory burmistrza zarządza, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady 
Ministrów w trybie określonym w art. 26 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw. 

Z uwagi na terminy czynności wyborczych nie jest możliwe zachowanie 14-dniowej 
vacatio legis. W przedmiotowym przypadku uzasadnionym pozostaje skorzystanie z możliwości 
skrócenia ww. terminu, przewidzianej w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 roku         
Nr 190, poz. 1606  ze zm.). 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia przygotowano w związku z pismem Szefa 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2007 r., w którym poinformowano o nie 
przekazaniu do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia, skierowanego do podpisu Prezesa 
Rady Ministrów w dniu 4 grudnia 2007 r., ze względu na brak możliwości dotrzymania zawartych 
w nich terminów czynności wyborczych wynikających z kalendarza wyborczego. Należy 
nadmienić, iż poprzedni projekt aktu wykonawczego wraz z kalendarzem wyborczym został 
pozytywnie zaopiniowany przez Rządowe Centrum Legislacji i Państwową Komisję Wyborczą. 

Celem zapewnienia prawidłowej realizacji czynności wyborczych projektowane 
rozporządzenie powinno zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
najpóźniej w dniu 9 stycznia 2008 r.  

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa, 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, generalną sytuację i rozwój regionalny i rynek 
pracy. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 
 


