
INFORMACJA
Urzędu Miejskiego w Gniewkorvie

r  dnia l5 lutego 2019 r .

o zgłasz.niu k'ndyditó$ do lośÓBmjl skłld! obwodowcj koniŚji $yborcz€j ds. pŹepron'adzenin
g|ososańi' ł' obłodzie orlz obłodo{cj komnji łtborczej ds' ust'|enia rrynikós g|osownni'

v obł'odzic Nr l0 wrwborach uzupe|niljący.h do Rldi Mi €jski.j rv Gniełko$ie
zaŹądzonych na dzień 1? marca 2019..
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l. w urviqfku f. zgloszenień do sklldów obłodoł}-ch konisji u1borczych w.bwÓdfie tr l0 llczb.v
kandydaló{'uuienozliwiającej poNolanietychkomisji,gÓdni €zan' l82 ! l Kodeksu s'yborczego. Kofuisarz
wyborczy }'Bydgoszczy II poivo]a do składóslych komisji pojednyń kandydacie zgloszonyn pżez każdy
końilel \'ybofuzy oraz stoso$li. do an' l82 $ 7 pkl ] Kodeksu }'J'bÓtzego UŹędnik qYborczy

tru prowadzi publi.zne losolłfurie \ł celu ]łdouieDia pofoslal'ch kand.vdatóN do ŚkhdóN t'ch końisjl'
2' Pehromo.nicy Ę'borczy ]Ys,łstkich końidóiv łŃorczych (lub osoby upo}2żIione przez

Felnonocników Ę'borczych) noeą zgłosićdo rcgo loso*'anialyle osób, ile v ddńej końisji bnłIjc do licfbr

w pżypadku niedokonania dodalkoĘch zglosfśń. w Ioso$'aniu lvezną udzial ws7lvscy kandydaci zgloszeni
p.fez dm! kÓńiteL vybÓnzt, z $!ączenicm osób powolanych w sklad (onisji zBodnie z an' l32 s 2

3'Zgloszenia kmdydatólv do losowaniabędą pŁyjfoo*eeV siodzibie Użgdu Micjsk'ego s cniewkorvi €,
Ul' 17 sĘcznh 11' Pokój 17 ptzez Uizędnika \\tborczego lub wskemeeo pmcoslrika UŹedu rv dniu 13
lulego (poniedzirlck) rv godzinlch od 7100 do 15.00.
.1. Publiczne losol'anie sk]odóY ob]vodovl,clr konisji w.vbolczyclr zo$anie prrcprowadzono w dniu 1'
lulego 2019 r' o godzinic 15100 ł Użę.Łic Miejskin }'Gnie$kołje, ul r? styczDi! 11' pokój 20 (I

5. I-osowlnie Fzepros'adzj Urfędnik wyboiczy lv slosób okJeślony w powo|mcj $'yżej uclrwale PKlv'
6. Z Plzepo!ładzonego losowei! foslanie sporządzony prctokół.
7.skkdy konisji podalc zostanq nie^vlocaie do Publicznej s'iadomości plzef s'aNieszeni. s Uźędzie
Miejsknn oE uniesfcfenie w BlP Użędu poslanoivienia Konisala wyborĆzcgo w Bydgoszcz' 1I o iclr

8' slosorvnie do $ l5 uŚl' ] po$ohnej $yfej uchła]y PKw' rv plzypadkD niedokonania ]v lemi|rie zgloŚZenia
kdd}datółdo losoł'dia w licfbie powodującej koniecznośó przcPrcwadfenia loso$!ńia,lososanic (o nic
zoŚanie pŹepioNadzone'


