
PROTOKOL LOSOWANIA
CZLONKOW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

w wyborach poslow do Parlamentu Europejskiego, zar/qdzonych na dzieri 26 maja 2019 r.

W dniu 30 kwietnia2019 r. o godz. 13° w sali narad Urzedu Gminy w Ostrowku

i nazwisko)

79^

(wpisac odpowiednio: ur/i;dnikxyyborc7> lub pracownik ur/tfdu gniiny)

w imieniu Komisarza Wyborczego w Sieradzu II przeprowadzil odrejbnie dla kazdej komisji loso-

wanie czionkow obwodowych komisji wyborczych, zwane dalej ,,losowaniem". Zawiadomienie o

mozliwosci zgloszenia kandydata do losowania oraz terminie tego zgloszenia, miejscu, dacie i go-

dzinie losowania podano w formie informacji, wywieszonej ww. Ur.ze.dzie w miejscu ogolnodo-

stepnym w dniu 26 kwietnia 2019 r. oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu

Gminy. Informacja ta zostala przekazana Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu II i zamieszczona

na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.

Informacja stanowi zalacznik nr 1 do protokolu.

Podczas losowania obecni byli: $($}?. ftff.,

Losowanie przeprowadzono na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -

Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) w sposob okreslony w § 14 (w przypadku wystepo-

wania obwodow odrebnych: w zwi^zku z § 15) uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 27

lutego 2019 r. w sprawie powolywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania

utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli-

tej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. z 2019

r., poz. 267).

Wyniki losowania przedstawiono w zalacznikach Nr 1 - 4 do niniejszego protokolu. Loso-

wanie zakonczono o godzinie .....^...-r*

Podpis osoby przeprowadzajacej losowanie: I/J\J^M....tw^^/i.v;::}'



Zalacznik nr I
do protokotu losowania c/Jonki'm

obwodowych komisji wyborc/ych
w wyborach poslow do Parlarncntu Kuropejskicgo

zarzqdzonych na dzieri 26 maja 2019 r.

1. Losowanie skladu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Ostrowku (adres siedziby; Gminny
Osrodek Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrowku) dokonano na podst. art. 182 § 7 pkt 1
(wpisac odpowiednio pkt 1 lub pkt 2) K.odeksu wyborczego sposrod 6 kandydatow:

Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwisko i imip
Dorywala Justyna Barbara
Niciejewska Agnies/ka Maria
Gidelska Katarzyna Maria
Baranowska Justyna
Jazdzyk Wanda
Kosmider Halina Jadwiga

Nazwiska wszystkich kandydatow uczestniczacych w losowaniu oznaczono ww. numcrami, in-
fbrmujac o tym obecnych przy losowaniu. Nastepnie do jednakowych, meprzezroczystych ko-
pert wlozono kartki z wpisanymi numerami odpowiadaji|cymi numerom, ktorymi oznaczono na-
zwiska kandydatow. Po wymieszaniu kopert wylosowano dwie z nich. Wylosowane numery ?.o-
staly odczytane i okazane obecnym przy losowaniu. Odczytane zostafy rowniez imiona i nazwi-
ska kandydatow oznaczonych tymi numerami:

Nr wyloso
wany

Nazwisko i imie



/atacznik nr 2
do protokotu losowania c/lonkow

obwodowych komisji wyborczych
w vvyborach pos!6w do Parlamcntu liuropejskicgo

/.arzadwinych na dzicri 26 maja 2014 r.

1. Losowanie skladu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Janowie (adres siedziby:
Szkofa Podstawowa w Janowie) dokonano na podst. art. 182 § 7 pkt 1 {wpisac
odpowiednio pkt 1 lub pkt 2) Kodeksu wyborczego sposrod 3 kandydatow:

Nr
1.

2.
3.

Nazwisko ) imie
Kuznik MichaJ Andrzej
Witczak Wioleta
Patykiewicz Aleksandra Barbara

Nazwiska wszystkich kandydatow uczestnicz^cych w losowaniu oznaczono ww.
numerami, informujqc o tym obecnych przy losowaniu. Nastepnie do jednakowych,
nieprzezroczystych kopert wlozono kartki z wpisanymi numerami odpowiadaj^cymi
numerom, ktorymi oznaczono nazwiska kandydatow. Po wymieszaniu kopert
wylosowano jedn^ z nich. Wylosowane numery zostaJy odczytane i okazane obecnym
przy losowaniu. Odczytane zostaly rowniez imiona i nazwiska kandydatow oznaczonych
tymi numerami:

Nr
wylosowany

Nazwisko i imi$



3.

Zalacxnik nr 3
do prolokolu losowania e/lonkow

obwodowych komisji wyborc7ych
w wyhorach poslow do Parlamcnlu luiropejskiego

zarzad/onyeh na dzieri 26 maja 2011J r.

Losowanie sktadu Obwodowcj Komisji Wyborczej Nr 4 w Skrzynnie (adres siedziby:
Szkola Podstawowa w Skrzynnie) dokonano na podst. art. 182 § 7 pkt I (wpisac
odpowiednio pkt 1 lub pkt 2) Kodeksu wyborczego sposrod 9 kandydatow:

Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwisko i imie
Lyko Anna Teresa
Szczepanski Ryszard
Btasiak Ilona Barbara
Niciejcwska Teresa
Zawada (Carolina
Uliszewski Adrian
Marek Agnieszka Maria
Polewiak Joanna
Kosmider Katarzyna Anna

4. Nazwiska wszystkich kandydatow uczestniczacych w losowaniu oznaczono ww.
numerami, informujae o tym obecnych przy losowaniu. Nast^pnie do jcdnakowych.
nieprzezroczystyeh kopert wlozono kartki z wpisanymi numerami odpowiadajqcymi
numerom. ktorymi oznaczono nazwiska kandydatow. Po wymieszaniu kopert
wylosowano trzy z nich. Wylosowane numery zostaly odczytane i okazane obeenym przy
losowaniu. Odczytane zostaly rowniez imiona i nazwiska kandydatow oznaczonych tymi
numerami:

Nr
wylosowany

Nazwisko i



/alac/.nik nr 4
do prolokohi losowania c/tonkow

ohvvodowych komisji vvyborc/ych
w wyborach poslow do Parlamcntu Kuropejskiego

/,ar/,adzon> ch na d/icn 26 maja 2019 r.

Losowanie sktadu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Wielgicm (adrcs siedziby:
Filia Przedszkola w Ostrowku w Wielgiem) dokonano na podst. art. 182 § 7 pkt 1 (wpisac
odpowiednio pkt 1 lub pkt 2) Kodeksu wyborczego sposrod 3 kandydatow:

Nr
1.
2.
-)-•>.

Nazwisko i imi?
Kolanck Agata
Uliszewska Marzcna
Suchon Elwira

6. Nazwiska wszystkich kandydatow uczestnicza_cych w losowaniu oznaczono ww.
numerami, informujac o tym obecnych przy losowaniu. Nastepnie do jednakowych,
nieprzezroczystych kopert wlozono kartki z wpisanymi numerami odpowiadajacymi
numerom, ktorymi oznaczono nazwiska kandydatow. Po wymieszaniu kopert
wylosowano jednq. z nich. Wylosowane numery zostaty odczytane i okazane obecnym
przy losowaniu. Odczytane zostaty rowniez imiona i nazwiska kandydatow oznaczonych
tymi numerami:

Nr
wylosowany

3

Nazwisko i imie

SttC^Ort ftw/ffi?


