
UCHW ALA Nr 3/2015
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W OSTROWKU
z dnia 27 Iipca2015r.

Na podstawie pkt I wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotycza^cych
wykonywania zadari do dnia giosowania w wyborach organow jednostek samorzajiu
terytoriainego zarza^dzonych na dzieri 16 listopada 2014 r. beda^cych zal^cznikiem do uchwaly
Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 wrzesnia 2014 r. w zwi^zku z wyborami
uzupelniaja^cymi do Rady Gminy Ostrowek zarzajdzonych na dzieri 13 wrzesnia 2015 r.,
Gminna Komisja Wyborcza, uchwala co nast^puje:

§ 1. Ustala si$ nast$puja_cy plan dzialan komisji w zakresie przyjmowania zgloszen i
rejestracji list kandydatow na radnych :

1) Komisja przyjmuje zgloszenia i rejestruje listy kandydatow na radnych w swojej
siedzibie w nast^puj^cych terminach :
- w dni powszednie od dnia 28 lipca 2015 r. do dnia 03 sierpnia 2015 r. w godzinach

14°°- 15°°
- w dniu 04 sierpnia 2015 r. w godzinach 15°° - 24°°.

2) wyznacza si$ osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgloszen list kandydatow na
radnych oraz ustala si$ plan pracy komisji zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do niniejszej
uchwaly,

3) komisja w regulaminowym skladzie niezwlocznie po przyjeciu zgtoszenia zarejestruje
kandydata lub odmowi jej rejestracji wskazujac wady zgloszenia,

4) osoby wyznaczone do przyjec zgloszen b?da_ poinformowani o miejscu pobytu
pozostalych osob wchodza^cych w sklad Komisji, by w razie potrzeby mozliwe bylo
zwolanie posiedzenia Komisji.

§ 2. Okresla si^ informacj^ o terminach pracy komisji zwiajzanej z przyjmowaniem i
rejestrowaniem list kandydatow na radnych zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do niniejszej
uchwaly.

§ 3.1. Zobowiqzuje sie Wqjta Gminy Ostrowek dopadania do publicznej wiadomosci
informacji zawartych w zala^czniku nr 2 do uchwaly w sposob zwyczajowo przyj^ty tj. przez
umieszczenie na tablicy ogloszen przed budynkiem Urze_du Gminy w Ostrowku oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Jeden egzemplarz uchwaly przekazuje sie niezwlocznie Komisarzowi
Wyborczemu w Sieradzu.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Przewodnicza^cy
Gminnej Komisji Wyborczej



INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrowku

z dnia 27 lipca 2015r.

Na podstawie pkt I wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczacych
wykonywania zadaii do dnia gtosowania w wyborach organow jednostek samorz^du
terytorialnego zarz^dzonych na dzieti 16 listopada 2014 r. bed^cych zal^cznikiem do uchwaly
Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 wrzesnia 2014 r. w zwiajzku z wyborami
uzupemiajaeymi do Rady Gminy Ostrowek zarza^dzonych na dzien 13 wrzesnia 2015 r.,
Gminna Komisja Wyborcza w Ostrowku informuje:

1) siedziba komisji miesci sie w budynku Urz^du Gminy w Ostrowku,
Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek

2) komisja przyjmuje zgloszenia list kandydatow na radnych w swojej siedzibie w
nast^puj^cych terminach :

- w dni powszednie od dnia 28 lipca 2015 r. do dnia 03 sierpnia 2015 r. w
godzinach 14°°-1500

- w dniu 04 sierpnia 2015 r. w godzinach 15°° - 24°°.

Przewodnicz^cy
Gminnej Komisji Wyborczej
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ZaJ^cznik nr 2 do uchwaty Nr 3/2015

Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrowku

Plan pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrowku
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