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o skladzie,siedzibi€i pelnionychdyiurach Gminnej Komisji Wyborczejw KQtrzyniew *yborach do rad gmin,
rad powiat6w, sejmik6w wojew6dztw i rad dzielnic m.st Warszawy or z wJbor6w w6jt6w, burmistrz6w i
prezydent6wmiastzarzqdzonychns dziei 16 listopada2014roku.
Na podstari,ie
art. 178g l0 usta$yz dnia 5 srycznia201I rokuKodekswyborczy ( Dz.U. z dnia3l stycznia
2011 roku z p62n.zm) oraz g 3 ust.2 pkt 4 zalqcznikanr I ,, Regulamin ter,.torialnych komisji wyborcrych,' do
uchwaly z dnia 25 sierpnia 2014 roku Pafistwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulamin6w terr.torialnych i
obwodowychkomisji wyborczychpowolanych do przeprowadzeniawybor6w do rad gmin, rad powiat6w, sejmik6w
wojew6daw i rad dzielnic m.st. Warsza$y oraz wybor6w w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast, Gminna
Komisja wyborczaw Kgtrzynie
podaje do publicznejwiadomosci
informacjg o skladzie, siedzibie i pelnionych dyZurach cminnej Komisji Wyborczej w Ketrzynie w rryborach
do rad gmitr, rad powiat6w, sejmik6w wojew6dztw i rad dzielnic m.st, Warszawy oraz wybor6w w6jt6w,
burmistraiw i pre4/dent6w miast zarz4dzonychna dziei 16 lfutopada 2014 roku

SKI-AD I SIEDZIBA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
K4TRZYNIE

JAGODAANNA PYRKA

- Przewodnicz4ca

EWA KRET

- Z-ca Pfi-ewodnicz4cei

L10.2014
r.
w godz.12.00- 15.00
2.10.2014
r.
w godz.15.00-18.00
3.10.2014
t.
wgodz.15.00-18.00
6.10.2014
r. wgodz.12.00-18.00
1,10,2014r. w godz.17,00- 24.00
(ostatni dzief prryj mowania zgloszef
list kandydat6wna radnych)

JACEKDZIEMIANCZYK - czlonek
GRZEGORZ
GORKA

- czlonek

EMILIA NIKIEL

- czlonek

MARTA BEATASZMYD

- czlonek

CZAS DYZUR6W

JADMGA WORONOWICZ - czlonek

Gminna Komisja Wyborczaw Kgtrrynie
Ul. T.Ko3ciuszki2
11-400Kgtrzyn, pok.14
Tel. 89 75124 74.507 761 570.fax.89 75127 46
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8.10.2014
r. w godz.18.00-19.00
9.10.2014r. w godz.13.00- 15.00
10.10.2014
r. w godz.18.00- 19.00
13.10.2014
r. w godz.14.00- 15.00
14.10.2014
r. w godz.16.00- 17.00
15.10.2014
r. w godz.16.00- 18.00
16.10.2014
r. w godz.12.00- 18.00
17.10.2014
r. w godz.18.00-24.00
(ostatni dziei przyjmowatria zgloszei
kandydal6w na W6jt6w)
30.10.2014
r. w godz.16.30- 17.30
7.11.2014r. w godz.16.30- 17.30
15.11.2014
r. w godz.10.00-13.00

Przewqdnicz4cy
GminnejKomisjfl$o]fzej w Ke.rz),nie
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