
 KOMUNIKAT 
 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONOPISKACH 

 
O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA SKŁADÓW OBWO DOWYCH KOMISJI 

WYBORCZYCH W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SE JMIKÓW 
WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M. ST. WARSZAWY ORAZ WÓJT ÓW, 

BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZ ĄDZONYCH NA DZIE Ń 16 
LISTOPADA 2014 R. 

 
Na podstawie art. 182 § 1   ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. 

U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)  Gminna Komisja Wyborcza w Konopiskach, informuje że: 
 
w dniu 22 października 2014 r. o godz. 14 00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w 
Konopiskach, ul. Lipowa 5 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczne losowanie składów  
obwodowych komisji wyborczych  
 

1. Zgodnie z § 13 pkt. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 
2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru 
zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych 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. poz. 
783) nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia 
losowania. 

 
2. Losowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z § 13 pkt. 4 i 5 uchwały Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na 
członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania 
terytorialnych 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. poz. 783). Losowania członków 
danej obwodowej komisji wyborczej dokonuje się spośród zgłoszonych kandydatów 
odrębnie dla każdej komisji. Losuje się jednego kandydata zgłoszonego przez każdego 
pełnomocnika wyborczego do danej komisji. Nazwiska kandydatów uczestniczących 
w losowaniu oznacza się numerami. Do jednakowych, nieprzeźroczystych kopert 
wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi 
oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się ich tyle, ile osób 
należy wylosować do składu komisji. Odczytywane są również  imiona i nazwiska 
kandydatów oznaczonych tymi numerami. 

 
3. Losowania dokonają dwie osoby – członkowie Gminnej Komisji Wyborczej. Jedna 

osoba będzie losowała numery dla list, druga odczytywała imiona i nazwiska 
kandydatów oznaczonych tymi numerami.  

 
4. Z losowania zostanie sporządzony protokół. Składy obwodowych komisji wyborczych 

zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w 
Biuletynie Informacji Publicznej uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w 
Konopiskach o powołaniu tych komisji. 

 
Konopiska 20.10.2014 r. 


