
INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOŁDAPI 

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

o uzupełnieniu składu obwodowej komisji wyborczej

Na  podstawie  §  14  ust.  1  i  2  oraz  §  14  ust.  2  lit.  b  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 w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014 r. poz. 783, ze zm.), w związku

z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej  w Gołdapi,  zarządzonymi na dzień 24 września 2017 r.,

informuję, co następuje:

W  związku  z  prawidłowym  zgłoszeniem  do  składu  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  kandydatów

mniejszej od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, Miejska Komisja Wyborcza w Gołdapi

dokonuje uzupełnienia jej składu w terminie do dnia 29 sierpnia 2017 r. do godz. 15:15.

Uzasadnienie

W  dniu  25  sierpnia  2017  r.  do  godz.  15.15  do  Burmistrza  Gołdapi  wpłynęły  3  zgłoszenia

oraz  1  osoba wskazana przez  Burmistrza  Gołdapi  do składu  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  (OKW)

natomiast minimalny skład liczbowy OKW wynosi 7 osób, dlatego też należy dokonać uzupełnienia składu

o  3 osoby. Uzupełnienie składu obwodowej komisji  wyborczej następuje spośród osób ujętych w stałym

rejestrze wyborców gminy Gołdap.

Zgłoszenie należy złożyć w Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z siedzibą w Urzędzie Miejskim

w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap. Osobą do kontaktu jest Róża Popławska – członek

Miejskiej Komisji Wyborczej, tel. 87/615 60 50, pokój nr 4 na I pietrze. 

Zgłoszenie  kandydata  stanowiące  załącznik  nr  2  do  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 w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014 r. poz. 783, ze zm.) dostępne jest

w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej pod adresem

http://bip.goldap.pl/ w zakładce Wybory a następnie Wybory uzupełniające. 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej 

   w Gołdapi

        /-/ Danuta Kozłowska

http://bip.goldap.pl/

