
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 8 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 18 marca 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miasta Milanówka 

Na podstawie art. 395 oraz art. 396 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego 

w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 24 stycznia 2019 r. sygn. akt XXIV Ns 104/18 zarządza się,  

co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Miasta Milanówka w okręgu wyborczym 

nr 7, w obwodzie głosowania nr 3 w Milanówku. 

§ 2. W okręgu wyborczym nr 7 wybierany będzie jeden radny. 

§ 3. Datę wyborów ponownych wyznacza się na dzień 23 marca 2019 r.  

§ 4. Do przeprowadzenia wyborów ponownych właściwymi są Miejska Komisja Wyborcza w Milanówku 

oraz Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw ustalenia wyników głosowania nr 3 w Milanówku powołane dla 

przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

§ 5. Zakres czynności wyborczych w ramach wyborów ponownych wskazanych w postanowieniu Sądu 

Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 24 stycznia 2017 r. sygn. akt XXIV Ns 104/18 oraz 

dzień, w którym upływa termin wykonania tej czynności wyborczej, określa kalendarz wyborczy, stanowiący 

załącznik do zarządzenia. 

§ 6. Z dniem podania zarządzenia do publicznej wiadomości, którym jest dzień ogłoszenia zarządzenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, wygasa mandat radnej Kingi Moniki Niedźwieckiej - 

Reszczyk wybranej z listy nr 24 KWW Projekt Milanówek. 

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

Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Miasta Milanówek. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Zdzisław Sipiera 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 marca 2019 r.

Poz. 3574



Załącznik do zarządzenia Nr 8 

Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 18 marca 2019 r. 

 

KALENDARZ WYBORCZY 

 

Termin wykonania  

czynności wyborczej 
Treść czynności 

23 marca 2019 r.  

godz. 10.00 

- ponowne ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu 

wyborczym nr 7 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Milanówka poprzez 

ponowne przeliczenie głosów oddanych na kandydatki na radne do Rady 

Miasta Milanówka Ewę Galińską i Kingę Monikę Niedźwiecką-Reszczyk. 
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