KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie oraz siedzibie
i pełnionych dyżurach komisji dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz
kandydatów na Wójta Gminy Jemielnica w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.
Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiących
załącznik Nr 1 do Uchwały państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie
regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w
obwodzie oraz ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz Wytycznych dla Terytorialnych Komisji
Wyborczych stanowiących załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września
2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania
zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r. Gminna Komisja Wyborcza w Jemielnicy podaje do publicznej
wiadomości informację o swoim składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach dla przyjmowania
zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na Wójta Gminy Jemielnica w wyborach
samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy:
Antoni Franciszek Drzyzga Przewodniczący
Jan Górecki
Zastępca Przewodniczącego
Gerard Giemza
Członek
Aneta Maria Drewniok
Członek
Arkadiusz Piotr Horoszczak Członek
Bronisława Latocha
Członek
Ewa Aniela Pyka
Członek
Bartosz Dawid Romanowicz Członek
Jan Tatoj
Członek
Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżury w dniach roboczych: od 11 września 2018 r. do 26
września 2018 r. w godzinach od 16:00 do 19:00, a w dniach 17 i 26 września 2018 r. w
godzinach od 16:00 do 24:00
Dodatkowy dyżur Gminna Komisja Wyborcza będzie pełniła w dniu 15 września 2018 r. w
godzinach od 16:00 do 19:00 (ostatnia sobota przed upływem terminu na przyjmowanie zgłoszeń
list kandydatów na radnych)
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzeleckiej 67 (Pokój Nr 1, Budynek Nr 1) tel. (077) 46-23-500,
fax. (077) 46-23-510
Antoni Franciszek Drzyzga
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Jemielnicy

