KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku
z dnia 25 wrze"nia 2014 r.
Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowi cego
za cznik nr 1 do uchwa y Pa#stwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie
regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powo anych do przeprowadzenia
wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast /M.P. z 2014 r. poz. 789/ oraz uchwa y Pa#stwowej
Komisji Wyborczej z dnia 1 wrze.nia 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji
wyborczych dotycz cych wykonywania zada# do dnia g osowania w wyborach organów jednostek
samorz du terytorialnego, zarz dzonych na dzie# 16 listopada 2014 r., podaje si0 do publicznej
wiadomo.ci informacje o sk adzie Gminne Komisji Wyborczej w Opatówku, powo anej postanowieniem
nr 13/2014 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 wrze.nia 2014 r. do przeprowadzenia wyborów
do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarz dzonych na dzie# 16 listopada 2014 r.,
siedzibie Komisji i pe nionych dy4urach:
I.

SK(AD KOMISJI:
1. Janusz Józef Pogorzelec- Przewodnicz cy Komisji
2. Maria Jolanta Piki0ska- Zast0pca Przewodnicz cego Komisji
Cz onkowie:
3. Stanis1aw Ku"
4. Monika Ewa Grabowska
5. Jadwiga Wasilewska
6. Donata Wo3niak
7. Maria El4bieta Kasprzak
8. Micha1 Adam Gibus
9. Ewa Karina Janiak- Gó3d3

II. SIEDZIBA KOMISJI:
Urz d Gminy w Opatówku, Plac Wolno.ci 14, pokój nr 15, tel. (62) 7618453, 7618454 wew. 34,
fax (62) 7618017.
III. DY:URY:
Dy4ury dla przyjmowania zg osze#:
1/ list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Opatówek pe nione s od dnia
29 wrze"nia 2014 r. do dnia 6 pa3dziernika 2014 r. w dni robocze w godzinach
od 15.30 do 17.00, a w dniu 7 pa3dziernika 2014 r. w godzinach od 15.30 do 24.00;
2/ kandydatów na wójta Gminy Opatówek pe nione s od dnia 29 wrze"nia 2014 r. do dnia
16 pa3dziernika 2014 r. w dni robocze w godzinach od 15.30 do 17.00, a w dniu
17 pa3dziernika 2014 r. w godzinach od 15.30 do 24.00.
Przewodnicz cy
Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku
/-/ Janusz Pogorzelec

