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Wybory 2018: Krzysztof Jan Klęczar oficjalnym
kandydatem na burmistrza Gminy Kęty.

2/4

Wybory 2018

Formalnie kampania wyborcza ruszyła tuż po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia
premiera Mateusza Morawieckiego o dacie wyborów samorządowych. Pierwsza tura wyborów
samorządowych wyznaczona została na 21 października 2018 roku. Władze samorządowe
wybierzemy w tym roku na pięcioletnie kadencje (o rok dłuższe niż dotychczas). Dziś decyzją
Komisarza Wyborczego w Krakowie przyjęto KWW Porozumienie Ponad Podziałami, które w
nadchodzących wyborach ubiegać się będzie o miejsca w Radzie Miejskiej. Szefuje mu
Krzysztof Jan Klęczar kandydujący na stanowisko burmistrza.
- Tuż po oficjalnym ogłoszeniu daty wyborów samorządowych, chciałbym zdementować plotkę,
którą nie wiem w jakim celu ktoś konsekwentnie rozsiewa. Nie idę do Warszawy, nie startuję do
Sejmiku. Chciałem i nadal chcę służyć Mieszkańcom Gminy Kęty, więc w październiku
ponownie będę ubiegał się o fotel burmistrza Gminy. Decyzję podjąłem już dawno, bez cienia
wątpliwości. Liczę na Wasze wsparcie – komentuje Krzysztof Jan Klęczar.
Kalendarz wyborczy:
27 sierpnia – termin podania do publicznej wiadomości informacji i okręgach wyborczych, ich
granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu.
6 września – termin zgłaszania komisarzom wyborczym kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych.
11 września – termin powołania przez komisarzy wyborczych komisji terytorialnych.
17 września (do północy) – termin zgłaszania terytorialnym komisjom wyborczym list
kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw.
17 września – termin utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
26 września – termin zgłaszania terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na wójtów,
burmistrzów i prezydentów.
26 września – termin przyznania przez Państwową Komisję Wyborczą numerów list
wyborczych dla tych komitetów wyborczych, które zarejestrują listy w ponad połowie okręgów w
wyborach do wszystkich sejmików województw.
12 października – termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania.
16 października – termin składania wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu w
wybranym obwodzie głosowania.
19 października (do północy) – zakończenie kampanii wyborczej.
21 października – I tura wyborów samorządowych.
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4 listopada – II tura wyborów samorządowych.

4/4

