
KOMUNIKAT

uRzqDNrKA WYBORCZEGO

W PIETROWICACH WIELKICH

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

o losowaniu dotyczqcym sklad6w obwodowych komisji wyborczych w wyborach posltiw

do Parlamentu Europejskiego zarz4dzonych na dzieri 26 maja 2019 r.

Urzgdnik Wyborczy w Pietrowicach Wielkich, powiadamia wszystkich Pelnomocnik6w
Komitet6w Wyborczych, kt6rych zasigg dzialania obejmuje wlaSciwoSi terytorialn4 gminy
Pietrowice Wielkie o mo2liwo5ci zglaszania dodatkowych kandydat6w do sklad6w

obwodowych komisj i wyborczych.

Na podstawie dodatkowo zgloszonych kandydat6w do sklad6w obwodowych komisji
wyborczych w obwodzie zostan4 wylonieni czlonkowie komisji w drodze publicznego

losowania. W celu uzupelnienia skladu obwodowych komisji wyborczych Pelnomocnicy

Wyborczy mogq zglosii do losowania tyle os6b, ile brakuje do liczby 1l w OKW nr 1, do

liczby 9 w OKW nr 2 oraz do 7 w OKW nr 3, OKW nr 4, OKW 5 i OKW 6.

Losowanie przeprowadza w imieniu Komisarza Wyborczego urzgdnik w1'borczy.

Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godzinie 15.30

w Urzgdzie Gminy Pietrowice Wielkie, sala konferencyjna, I pigtro.

Zgloszenia kandydata do losowania sq przyjmowane przez urzgdnika wyborczego

lub pracownika urzgdu gminy do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00 w siedzibie
Urzgdu Gminy Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5,47-480 Pietrowice Wielkie, pok6j nr l,
I pigtro tel. 32 419-80-75, w godzinach urzgdowania tj. 26 wrzeSnia do godziny 14.00 oraz

29 kwietnia 2019 r. od godziny 7.30 do godziny 17.00, natomiast w dniu 30 kwietnia 2019 r.

od godziny 7.30 do godziny 14.30.

W przypadku wyslania zgloszenia poczt4 lub kurierem, o dotrzymaniu terminu zgloszenia

rozstrzyga data wplywu przesylki do Urzgdu Gminy Pietrowice Wielkie (art. 9 Kodeksu

wyborczego), czyli do dnia 30 kwietnia 2019 r., do godziny 14.30.

Ze wzorem zgloszenia moiata zapoma6 sig w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego

w Bielsku-Bialej. Wz6r formularza zgloszenia umieszczony jest takze na stronie intemetowej

Paristwowej Komisji Wyborczej - www.pkw.gov.pl, lub Urzgdu Gminy Pietrowice Wielkie
www.pietrowicewielkie.pl.

Nieobecno3i Pelnomocnik6w Wyborczych Komitet6w Wyborczych nie wstrzymuje
przeprowadzenia losowania.

AGNIESZKA KANIA-KALA

URZEDNIK WYBORCZY
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