
INFORMACJA 

WÓJTA GMINY SROKOWO 

z dnia 21 września 2018 roku    

 

w sprawie wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków 

obwodowych komisji wyborczych oraz podania do publicznej wiadomości o terminie 

przeprowadzenia losowania kandydatów do składów OKW w   wyborach organów 

jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

Zgodnie z art. 182 § 7 ustawy z   dnia 5 stycznia 2011 r.    Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. 

poz.754, 1000    i 1349), oraz § 13 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 

2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji 

wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników 

głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu 

przeprowadzania losowania, w   wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw  

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

informuję: 

1. Wydłuża się termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych 

komisji wyborczych wskazanych poniżej: 

OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 

OKW NR 1 – 1 kandydat 

OKW Nr 5 – 1 kandydat 

2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 września   2018 roku w   siedzibie Urzędu 

Gminy Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo – pokój nr 9 (I   piętro) w godz 

7.00-13.00. 

3.    Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów do OKW zawiera: 

art. 181 a – 182 ustawy z   dnia 5 stycznia 2011 r.    Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. 

poz.754, 1000    i 1349), 

4. Podaje się do publicznej wiadomości o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania 

kandydatów w celu uzupełnienia składów do OKW ds. ustalenia wyników głosowania 

w   obwodzie Nr 1 i Nr 5 w   wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. który został ustalony na dzień 

25   września godz. 14.00 w   siedzibie Urzędu Gminy Srokowo, Plac Rynkowy 1, 

11-420 Srokowo. 

5. Podaje się do publicznej wiadomości o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania 

kandydatów do składu OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 2, Nr 4 

i   Nr 5 oraz do składu OKW ds. ustalenia wyników głosowania w   obwodzie Nr 2 i Nr 

3, wynikającego z § 13 ust 2 wyżej cytowanej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. 

 

6. Termin przeprowadzenia losowania, o którym mowa w punkcie 5  został ustalony na 

dzień 25   września godz. 11.00 w   siedzibie Urzędu Gminy Srokowo, Plac Rynkowy 

1, 11-420 Srokowo. 
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