POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Olsztynie II
z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie uzupełnienia składu Gminna Komisji Wyborczej w Kalinowie
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 178 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018
r. poz. 754, 1000 i 1349), w zw. z § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji
wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania
losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ust. 2 załącznika
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla
komisarzy wyborczych dotyczących postepowania przy powoływaniu terytorialnych komisji
wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień
21 października 2018 r., w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Olsztynie II
postanawia co następuje:
§ 1.
Powołuje się na członka Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie Pana Mirosława Kwapisza
zamieszkałego w Kalinowie, jako osobę wskazaną przez Komisarza Wyborczego.
1.
2.
3.

§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
Komisarza Wyborczego w Olsztynie II.
Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu
zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.
Uzupełniony skład komisji określony jest w załączniku nr 1 do postanowienia.
§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy
w Olsztynie II
/-/ Tomasz Konopko

Załącznik nr 1

Gminna Komisja Wyborcza w Kalinowie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Kalinowo, ul. Mazurska
11, pokój nr 8 – I piętro:
1. Emilia Radecka, zgłoszona przez KWW MARIOLI RACZYŃSKIEJ, zam. Pisanica
2. Jadwiga Chodorowska, zgłoszona przez KWW MARIOLI RACZYŃSKIEJ
(uzupełnienie składu), zam. Wysokie
3. Paula Chodorowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
(uzupełnienie składu), zam. Kalinowo
4. Maria Górska, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO
(uzupełnienie składu), zam. Kalinowo
5. Jolanta Alina Izbicka, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO
(uzupełnienie składu), zam. Kalinowo
6. Małgorzata Kulbacka, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO,
zam. Kalinowo
7. Mirosław Kwapisz, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza
Wyborczego), zam. Kalinowo
8. Anna Sawicka, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza
Wyborczego), zam. Bartosze
9. Władysław Zagórski, zgłoszony przez KWW MARIOLI RACZYŃSKIEJ
(uzupełnienie składu), zam. Pisanica

