
Uchwała Nr 2/2018 

Obwodowej  Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania 

Nr 1 (Kotuszów)  

z dnia 4 października 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 

ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Kotuszów), powołanej do 

przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych 

komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i 

obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Obwodowa Komisja Wyborcza 

ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Kotuszów) 

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Pan Rafał Buszko został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Obwodowej Komisji 

Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Kotuszów), powołanej do 

przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych 

na dzień 21 października 2018 r. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. 

Przeprowadzenia Głosowania 

 

Anna Katarzyna Gałązka 

   

 

  



Uchwała Nr 2/2018 

Obwodowej  Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników 

Głosowania Nr 1 (Kotuszów)  

z dnia 4 października 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 

ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Kotuszów), powołanej do 

przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych 

komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i 

obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Obwodowa Komisja Wyborcza 

ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Kotuszów) 

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Pan Michał Zbigniew Klamczyński został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Kotuszów), 

powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. 

Ustalenia Wyników Głosowania 

 

Zbigniew Lubelski 
   

 

  



Uchwała Nr 2/2018 

Obwodowej  Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania 

Nr 2 (Potok)  

z dnia 4 października 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 

ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Potok), powołanej do przeprowadzenia 

wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych 

komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i 

obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Obwodowa Komisja Wyborcza 

ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Potok) 

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Pani Agnieszka Bassa została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego Obwodowej 

Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Potok), powołanej do 

przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych 

na dzień 21 października 2018 r. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. 

Przeprowadzenia Głosowania 

 

Anna Katarzyna Radomska 

   

 

  



Uchwała Nr 2/2018 

Obwodowej  Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników 

Głosowania Nr 2 (Potok)  

z dnia 4 października 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 

ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Potok), powołanej do przeprowadzenia 

wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych 

komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i 

obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Obwodowa Komisja Wyborcza 

ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Potok) 

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Pani Katarzyna Tometczak została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Potok), 

powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. 

Ustalenia Wyników Głosowania 

 

Anna Wioleta Rudnik 

   

 

  



Uchwała Nr 2/2018 

Obwodowej  Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania 

Nr 3 (Szydłów)  

z dnia 4 października 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 

ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Szydłów), powołanej do przeprowadzenia 

wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych 

komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i 

obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Obwodowa Komisja Wyborcza 

ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Szydłów) 

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Pani Małgorzata Ewelina Piasecka została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Szydłów), 

powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. 

Przeprowadzenia Głosowania 

 

Katarzyna Ewa Krzemińska 

   

 

  



Uchwała Nr 2/2018 

Obwodowej  Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników 

Głosowania Nr 3 (Szydłów)  

z dnia 4 października 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 

ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Szydłów), powołanej do 

przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych 

komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i 

obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Obwodowa Komisja Wyborcza 

ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Szydłów) 

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Pani Beata Milewicz-Gondek została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Szydłów), 

powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. 

Ustalenia Wyników Głosowania 

 

Waldemar Batóg 

   

 

  



Uchwała Nr 2/2018 

Obwodowej  Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania 

Nr 4 (Szydłów)  

z dnia 4 października 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 

ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Szydłów), powołanej do przeprowadzenia 

wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych 

komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i 

obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Obwodowa Komisja Wyborcza 

ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Szydłów) 

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Pani Katarzyna Sajkiewicz została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego Obwodowej 

Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Szydłów), powołanej do 

przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych 

na dzień 21 października 2018 r. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. 

Przeprowadzenia Głosowania 

 

Sławomir Michalec 

   

 

  



Uchwała Nr 2/2018 

Obwodowej  Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników 

Głosowania Nr 4 (Szydłów)  

z dnia 4 października 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 

ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Szydłów), powołanej do 

przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych 

komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i 

obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Obwodowa Komisja Wyborcza 

ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Szydłów) 

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Pani Anna Dorota Karwata została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Szydłów), 

powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. 

Ustalenia Wyników Głosowania 

 

Stanisław Cecot 
   

 

  



Uchwała Nr 2/2018 

Obwodowej  Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania 

Nr 5 (Gacki)  

z dnia 4 października 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 

ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 (Gacki), powołanej do przeprowadzenia 

wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych 

komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i 

obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Obwodowa Komisja Wyborcza 

ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 (Gacki) 

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Pani Urszula Sobiegraj została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego Obwodowej 

Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 (Gacki), powołanej do 

przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych 

na dzień 21 października 2018 r. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. 

Przeprowadzenia Głosowania 

 

Agata Suchojad 

   

 

  



Uchwała Nr 2/2018 

Obwodowej  Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników 

Głosowania Nr 5 (Gacki)  

z dnia 4 października 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 

ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 (Gacki), powołanej do przeprowadzenia 

wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych 

komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i 

obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Obwodowa Komisja Wyborcza 

ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 (Gacki) 

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Pan Zbigniew Kazimierz Olszewski został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 (Gacki), 

powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. 

Ustalenia Wyników Głosowania 

 

Kamila Katarzyna Pytowska 

   

 

  



Uchwała Nr 2/2018 

Obwodowej  Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania 

Nr 6 (Solec)  

z dnia 4 października 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 

ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 6 (Solec), powołanej do przeprowadzenia 

wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych 

komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i 

obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Obwodowa Komisja Wyborcza 

ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 6 (Solec) 

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Pani Izabela Beata Jaros została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego Obwodowej 

Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 6 (Solec), powołanej do 

przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych 

na dzień 21 października 2018 r. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. 

Przeprowadzenia Głosowania 

 

Halina Danuta Patrzałek 

   

 

  



Uchwała Nr 2/2018 

Obwodowej  Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników 

Głosowania Nr 6 (Solec)  

z dnia 4 października 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 

ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 6 (Solec), powołanej do przeprowadzenia 

wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych 

komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i 

obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Obwodowa Komisja Wyborcza 

ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 6 (Solec) 

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Pani Jolanta Małgorzata Wiecha została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 6 (Solec), 

powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. 

Ustalenia Wyników Głosowania 

 

Janusz Władysław Poniewierka 

   

 

  



Uchwała Nr 2/2018 

Obwodowej  Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania 

Nr 7 (Rudki)  

z dnia 4 października 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 

ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 7 (Rudki), powołanej do przeprowadzenia 

wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych 

komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i 

obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Obwodowa Komisja Wyborcza 

ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 7 (Rudki) 

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Pani Agnieszka Lach została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego Obwodowej 

Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 7 (Rudki), powołanej do 

przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych 

na dzień 21 października 2018 r. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. 

Przeprowadzenia Głosowania 

 

Maria Ewa Dulińska 

   

 

  



Uchwała Nr 2/2018 

Obwodowej  Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników 

Głosowania Nr 7 (Rudki)  

z dnia 4 października 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 

ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 7 (Rudki), powołanej do przeprowadzenia 

wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu obwodowych 

komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i 

obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Obwodowa Komisja Wyborcza 

ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 7 (Rudki) 

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Pan Piotr Korzeniak został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Obwodowej 

Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 7 (Rudki), powołanej do 

przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych 

na dzień 21 października 2018 r. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Obwodowej Komisji Wyborczej ds. 

Ustalenia Wyników Głosowania 

 

Tadeusz Stanisław Kałandyk 

   

 


