
INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOŁDAPI

z dnia 30 stycznia 2015 roku

     Na podstawie art. 410 § 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (DZ. U. z 2011 r. Nr 
21, poz. 112, z późn. zm.) oraz działu III ust.4 Wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych 
i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, 
rad powiatów, sejmików województw i rad  dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018, stanowiących załącznik do Uchwały Państwowej
Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz 
terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad  dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018 i Zarządzenia nr 317 Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Gołdapi 

podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 04 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi (Urząd Miejski w Gołdapi, pok. 10) będzie 
przeprowadzone losowanie numerów list kandydatów zarejestrowanych w wyborach 
uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.

    Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (DZ. U. z 2011 r. Nr 21, 
poz. 112, z późn. zm.), § 14 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie 
sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad 
powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad 
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast (M. P. z 2014 r. poz. 783) oraz Zarządzenia nr 317 Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Gołdapi   

podaje się do publicznej wiadomości, iż w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów 
niż minimalny skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Jabłońskich, w dniu 04 lutego 
2015 r. o godz. 11.15 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi (Urząd Miejski w 
Gołdapi, pok. 10) dokonane będzie uzupełnienie składu poprzez przeprowadzenie losowania.

                                                                                                                           Przewodnicząca 
                                                                                            Miejskiej Komisji Wyborczej 

                                                                                                         (-) Beata Brzozowska


