
POSTANOWIENIE

PRE ZYDENTA RZE'CZYP O SP OLITEJ P OLSKIE J
z dnia ą la1łtz 2013 r.

w s p rarvie zarządzenia wyb o rów u zup e ln i aj ącyc h

do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 283 $ 1 pkt 2 ustawy z dtia 5 Ęcznia 2011 r. - Kodeks

wyborczy (Dz.U. Nr 2l, poz. Il2, z późn z-.');, w zwią.zku z postanowieniena

Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca2013 r. w sprawie

stwierdzenia wygaśnięcia rnandatu senatora Władysława ortylą stanowi się, co

następuje:

$ 1.

Zaruądzarn lvybory uzupehriające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w województwie podkarpackim, w okręgu wyborcrym nr 55 obejmującym obszary

porviatów: dębicki, kolbuszowski, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski,

zsiedńbą okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie - do mandafu, którego

wyg aśni ęcie stwi erd nł Mar szałek S enatu Rz e czyp o sp o litej P o 1 ski ej .

$2.

Datę wyborów wyznaczalnna niedzielę dnia 8 września 201-3 t.

'> zmiuy wymienionej ustawy zostaĘl ogłosmne lv Dz. U. z2011 r. Nr 2ó, poz' l34, Nr 94,poz.550, Nr l02,
poz. 588, Nr 134, po2.777, Nr 147, poz. E8 l, Nr 149, poz. 889, Nt l7l, poz. I 0 I 6 i Nr 217, poz. 1287 onz 220)2 r.
po2.849,951 i 1529,



$3.

Dni, w któryclr upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa

kalendarz wyb orczy, stanowi ąc y załącznk do n i n i ej szego po stan owi en i a.

$4.

Postanowienie wclrodzi w Ęcie z dniem ogłoszenia'

Bronisław Komorowski



Zalącznik do p o s tan o wien ia
Prezydgnta. Rzecrypospolitej Polskiej
z dnia .L.1..F.*....2013 r. (poz. ...)

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 8 września2Ol3 r,

rv województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 55

z siedzibą okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

Data wykonania czynnoŚci

wyborczych')

Treść czynności rvybo rczych

I 7

dodnia 18 lipca 2013 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji
o okręgu wyborczym nr 55

do dnia 20 lipca 2013 r. - zawiadomienie Państwowej Kom isj i Wyborczej :

- przez organ partii politycznej o utworzeniu
komitetu wyborczego,

_ ptzez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu
koal icyjnego komitetu wyborczego
lub o utrvorzeniu komitetu wyborczego
wyborców

do dnia 22lipca 2013 r. - powołanie okręgowej Komisji Wyborczej

do dnia 30 lipca 2013 r.

do godz.24oo
- zgłaszanie kandydatórv na senatora w celu

zarejestrorvania

do dnia 4 sierpnia 2073 r. - utworzenie obwodów głosowania w szpitalach,
zakład ach pomooy społecznej, zakładach karn ych
i aresztach śledczych, domach studenckich
i zespołach tych domórv oraz ustalenie ich granic,
siedzib inumerów



I 2

do dnia 9 sierpnia 2013 r. - podanie do wiadolności publicznej inlormacji
o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz s i edzi bach obrvodowych komisj i wyborczy ch,
w tym o siedzibach obwodowych kornisji
wyborczych rłtaścirvych dla głosorvania
korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych
do potrzcb osób niepełnosprawnych

do dnia 16 sierpnia 2013 r. _ zgłaszanie kandydatów do obwodorvych komis.ii
wyborczych przez pełnomocni kÓ rv kornitetórv
lvyborczych

do dnia 18 sierpnia 2013 r. - powołanie przez rłójtów (burmistrzów,
prezydentów miast) obwodowyclr komisji
wyborczych;

- zgł aszani e woj torł'i (b urm i strzowi, prezyd ento w i

nl iasta) przez wyborców niepełrlosprawnyclr
zam iaru głosowan i a korespondencyjnego, rv t,vm
przy pomocy nakładek na karty do głosorvania
sporządzonych w alfabecie Braille'a;

_ sootzadzenie soisów wvborców orzez pminv

od dnia 18 sierpnia 2013 r.

do dnia 25 sierpnia 2013 r.
- składani e przez żołnierzy pełn i ąc ych zasadniczą

lub okęsor.vą służbę rvojskorvą oraz pehriących
słuŻbę lv charaklerze kandydatórł, na żołnierzy
zawodowych lub odbywających ćwiczenia
i przeszkolenie wojskolve, a takŹe ratownikórv
odbywających zasadniczą służbę wojskową
w obronie cywilnej poza miejscenr stałego
zamieszkani a orazpolicj antów z jednostek
skoszarowanych, funkcj onariuszy B iura O chrony
Rządu, StraŻy Granicznej' Państworvej Strazy
Pożamej oraz SłuŻby Więziennej pełniących służbę
lv systemie skoszarorvanym, wniosków o dopisanie
do rvybranego pvez nich spisu wyborców
sporządzanego dla miejscowości, w które.j
odbywają shzbę

od dnia 24 sicrpnia 2013 r.

do dnia ó rvrześnia 2013 r.

do godz.Ż400

- nieodpłatne rozpowszechniani e audycj i wyborczych
w regionalnych programach publicznych
nadarvców radiorvych i telewizyj nych,
przygotowanych przez komitety wyborcze



I )

do dnia 25 sierpnia 2013 r. _ składanie wniosków przez wyborców
niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu
wyborców w rvybranym przez siebie obrvodzie
głosowania na obszarze gminy właściwej
zewzględu na miejsce stałego zamieszkania;

- zgł aszanie wój to w i (b urm istrzo rv i, prezydento w i
miasta) przez wyborców niepełnosprawnych
zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy
użyciu nakładek na kańy do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille' a

do dnia 29 sicrpnia 2013 r. _ podanie przez okręgową Komisję Wyborczą
w formie obwieszczenia, informacji
o zarejestrowanych kandydatach na senatora;

- składanie wnioskórv o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 3 wrzcśnia 20t3 r. - składanie wnioskórv przez wyborców
przebywających czasowo na obszarze gminy
lub wyborcórv n igdzie niezamieszkałych
o dopisanie do spisu wyborcórv

w dniu 6 rvrześnia 2013 r.

o godz.24oo
- zakończenie kampanii lvyborczej

w dniu 8 września 2013 r.

godz.Too-2!oo
- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 $ 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności
olcreślonej w Kodeksie pnypada na sobotę albo na dzicń ustawowo wolny od pracy, termin
upłyrra pierwszego roboczego dnia po tyrr dniu,
Jcżcli Kodeks nie statrowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach
urzędowania sądów, organów rvyborczych iurzędów gmin.



Uzasadnienie

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie

zarządzenia wyborów uzupeŁriających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zostało podjęte w związku z postanowieniem Marszałka Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia

wygaśnięcia mandatu senatora Władysława ortyla' Wygaśnięcie, z dniem

27 maja 2013 r., mandatu senatora Władysława ortyla wybranego w okręgu

wyborc4rm nr 55 nastąpiło na skutek powołania na stanowisko Marszałka

Województvła Podkarpackiego, tj' na skutek powołania w toku kadencji na

stanowisko lub powierzenia funkcji, których, stosownie do przepisów

Konstyfucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie moźna łączyć ze

sprawowaniem mandatu senatora (art. 279 S I plA 6 ustawy z dnia 5 stycznia

20l1 r. _ Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 2l, PoZ. |l2, zpóźn. zm.).

Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone w dniu 8 września

2013 r. w województrryie podkarpackim, w okręgu wyborczym ff 55

obejmującym obszary powiatów: dębicki, kolbuszowski, mielecki, ropcrycko_

sędziszowski, strzyżowski z siedzibą okręgowej Komisji Wyborczej w

Rzeszowie.

Załączony do postarrowienia,,Kalendarz wyb orczy'' został zaopiniowany

ptzez Pństwową Komisj ę Wyborczą.


