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 Komisarza Wyborczego w Warszawie  
z dnia  28 listopada  2013 r.  

KALENDARZ CZYNNOŚCI  
związanych z przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania  

Wójta Gminy Nadarzyn oraz Rady Gminy Nadarzyn 

Termin wykonania 
czynności 

Treść czynności 

2-12-2013 r. 

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w BIP-ie 
Gminy Nadarzyn oraz w Urzędzie Gminy Nadarzyn Postanowienia Komisarza 
Wyborczego w Warszawie o przeprowadzeniu referendum w sprawie 
odwołania Wójta Gminy Nadarzyn oraz Rady Gminy Nadarzyn przed 
upływem kadencji 

do 20-12-2013 r. 
 

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy 
Nadarzyn oraz zamieszczenie w BIP-ie informacji o numerach  
i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji do spraw referendum,  w tym o siedzibie komisji 
właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie kandydatów na członków 
Gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum 

do 25-12-2013 r. 
powołanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie Gminnej Komisji  
do spraw referendum 

do 29-12-2013 r. 

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie obwodowych komisji 
do spraw referendum 

zgłaszanie Wójtowi Gminy Nadarzyn przez wyborców niepełnosprawnych 
uprawnionych do udziału w referendum zamiaru głosowania 
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania 
sporządzonej  w alfabecie Braille’a 

sporządzenie spisu wyborców uprawnionych do udziału w referendum 

do 5-01-2014 r. 

składanie przez wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w 
referendum wniosków o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgłoszenie Wójtowi Gminy Nadarzyn przez wyborców  niepełnosprawnych 
uprawnionych do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu 
obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do 
głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a 

do 9-01-2014 r. 
składanie  Wójtowi Gminy Nadarzyn przez uprawnionych wyborców wniosków 
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

17-01-2014 r. 
godz. 24.00 

zakończenie kampanii referendalnej 

18-01-2014 r. 
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum 
spisu wyborców uprawnionych do udziału w referendum 

19-01-2014 r. głosowanie od godz. 7.00 do godz. 21.00 


