Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 225

– 22873 –

Poz. 3917

3917
ZARZĄDZENIE Nr 453/09 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łubowo
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z
dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j.
Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 zpóźn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady
Gminy Łubowo dla wyboru radnego w dwumandatowym okręgu wyborczym Nr 6 obejmującym wsie:
Myślęcin, Strychowe, Owieczki, Siemianowo.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania
czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy
stanowiący załącznik do zarządzenia.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania
do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wz. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemysław Pacia

§2. Datę wyborów, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę 17 stycznia 2010 r.

Załącznik
do zarządzenia Nr 453/09
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 16 listopada 2009 r.
KALENDARZ WYBORCZY W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY ŁUBOWO

Termin
wykonania
czynnoħci

Treħè czynnoħci

podanie do publicznej wiadomoħci w formie obwieszczenia zarzædzenia Wojewody
do 2009-11-18 Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupeđniajæcych do Rady
Gminy Đubowo w okrúgu wyborczym Nr 6
podanie do publicznej wiadomoħci w formie obwieszczenia, informacji o okrúgu
wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych radnych w okrúgu
do 2009-11-28 wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Đubowie
zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu o utworzeniu komitetu
wyborczego oraz o zamiarze zgđaszania kandydata na radnego
zgđaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu kandydatów do skđadu Gminnej
do 2009-11-30
Komisji Wyborczej w Đubowie
powođanie przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu Gminnej Komisji Wyborczej w
do 2009-12-03
Đubowie
do 2009-12-18 zgđaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Đubowie list kandydatów na radnego w
do godz. 2400 okrúgu wyborczym Nr 6
do 2009-12-18 zgđaszanie Wójtowi kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
powođanie przez Gminnæ Komisjú Wyborczæ w Đubowie Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 4
do 2009-12-27 podanie do publicznej wiadomoħci, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i
granicy obwodu gđosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji
wyborczej
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Đubowie o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierajæce numery list, skróty
do 2010-01-02
nazw komitetów, dane o kandydatach na radnego umieszczone w zgđoszeniach list
wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
do 201 0-01 - sporzædzenie spisu wyborców w Urzúdzie Gminy w Đubowie
03
2010-01-15
zakoēczenie kampanii wyborczej
do godz. 2400
2010-01-16 przekazanie przewodniczæcemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

granicy obwodu gđosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji
wyborczej
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Đubowie o
Dziennik
Urzędowy zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierajæce numery list, skróty
do 2010-01-02
nazw komitetów,
list
Województwa Wielkopolskiego
Nr 225 dane o kandydatach
– 22874 – na radnego umieszczone w zgđoszeniach
Poz. 3917, 3918
wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
do
do 2010-01-03
201 0-01 - sporzædzenie spisu wyborców w Urzúdzie Gminy w Đubowie
03
2010-01-15
zakoēczenie kampanii wyborczej
do godz. 2400
2010-01-16 przekazanie przewodniczæcemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
2010-01-17 w
gđosowanie
godz. 600-2000
3918
UCHWAŁA Nr XLI/299/09 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Palędzie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8
marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 8 ust.
la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn.
zm), Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:
§1.1. Nadaje się następującą nazwę drodze wewnętrznej położonej we wsi Palędzie obejmującej
działki o numerze ewidencyjnym nr 75/7,73/4 i
75/3 nazwę „Lawendowa”
2. Szczegółowe położenie drogi wymienionej w
§1 ust. 1 przedstawia szkic stanowiący załącznik nr
1 do mniejszej uchwały.

§2. Uchwalona nazwa drogi podlega naniesieniu
na mapę zasadniczą i ewidencyjną wsi Palędzie.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dopiewo.
§4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Dopiewo
(-) Zofia Dobrowolska

