
ZARZĄDZENIE Nr 16/2005
WÓJTA GMINY MICHAŁÓW

z dnia 1 sierpnia 2005 r. 

w  sprawie  powołania  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  Nr  1  dla  przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałów zarządzonych na dzień 21 sierpnia
2005 r.

Na podstawie art.  18 ust.  1,2,3  i  5,  art.  19 ust.  1,2,  4  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  –Ordynacja
Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze
zmianami) oraz § 10 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu
zgłaszania  kandydatów  na  członków  komisji  wyborczych,  wzoru  zgłoszenia  oraz  zasad  powoływania
terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie i § 5 uchwały Państwowej
Komisji Wyborczej z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków
wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach nowych rad  i
w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz o zmianie uchwały w sprawie
sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania
terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów  i
sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie,  Wójt Gminy w Michałowie
zarządza, co następuje :

§ 1
Na  podstawie  zgłoszeń  Pełnomocników  Komitetów  Wyborczych  oraz  spośród  wyborców
powołać Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Górach w składzie:

1. ROBERT JANKOWSKI          - zam. Węchadłów    zgł. przez KWW „Podgórzanie”
2. TOMASZ BARTOSIK             - zam. Węchadłów    zgł. przez KWW„Jedność”
3. JOLANTA KUCHARSKA      - zam.  Węchadłów   zgłoszona spośród wyborców
4. GRZEGORZ BUSKI                - zam.  Węchadłów   zgłoszony spośród wyborców
5. JOANNA MAJCHER               - zam.  Wrocieryż     pracownik samorządowy gminy

§ 2
Pierwsze posiedzenie powołanej komisji odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2005 r. o godz. 8.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie.

§ 3
Skład  osobowy powołanej  komisji  zawierający  nazwiska  i  imiona  oraz  pełnioną  funkcję
w komisji  należy podać do publicznej  wiadomości  przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu  Gminy  po  odbyciu  pierwszego  posiedzenia.,  a  także  wywiesić  w  siedzibie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Wójta Gminy.

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


