
INFORMACJA 

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLECKU 

z dnia 4 lipca 2016 r. 

o uzupełnieniu składu obwodowej komisji wyborczej 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 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, sejmików województw i rad 

dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

(M. P. z 2014 r. poz. 783) oraz Zarządzenia Nr 142 Wojewody Warmińsko 

-Mazurskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających  

do Rady Miejskiej w Olecku zarządzonych na 31 lipca 2016 r. informuję,  

co następuje: 

W związku z prawidłowym zgłoszeniem do składu Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr 7 w Olecku kandydatów w liczbie mniejszej od dopuszczalnego 

minimalnego składu liczbowego komisji, Miejska Komisja Wyborcza dokonuje 

uzupełnienia jej składu w terminie do dnia 11 lipca 2016 r.   

Osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Olecko zainteresowane 

udziałem w pracach komisji mogą zgłaszać się w terminie do dnia 7 lipca 2016 r. 

godz. 15.00.  

Wzór zgłoszenia kandydata stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 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, sejmików województw i rad dzielnic  

m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  

(M. P. z 2014 r. poz. 783) dostępny jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej 

www.pkw.gov.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 13) i w Biuletynie 

Informacji Publicznej www.bip.um.olecko.pl (Wybory uzupełniające do Rady 

Miejskiej w Olecku – 2016). 

          Przewodniczący  

Miejskiej Komisji Wyborczej 

      /-/ Barbara Jankowska 
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