
Informacja                                                                                   

 Gminnej Komisji Wyborczej 

z dnia 20 października 2014 r. 

 

w sprawie publicznego losowania składów osobowych 

Obwodowych Komisji Wyborczych  

 
          Na podstawie art. 182 § 7  Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. 

Nr 21 poz. 112 z późn. zm. ) oraz  § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 

25 sierpnia 2014r. 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. 

 

i n f o r m u j ę 

że, w dniu 22 października 2014 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Sanoku (sala 

narad  nr 302, III piętro ) odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych  szesnastu 

obwodowych komisji wyborczych tj.:  

1) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Płowcach 

2) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Niebieszczanach 

3) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Prusieku 

4) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Markowcach 

5) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Sanoczku 

6) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Zabłotcach 

7) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Pisarowcach 

8) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Czerteżu 

9) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Kostarowcach 

10) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Strachocinie 

11) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Pakoszówce 

12) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Trepczy 

13) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Dębnej 

14) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Lisznej 

15) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Mrzygłodzie 

16) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Bykowcach 

 

 

 



Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej  

w Sanoku  następujący sposób: 

1. Losowania członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych do danej komisji dokonuje 

się odrębnie dla każdej komisji. Losuje się jednego kandydata zgłoszonego przez każdego 

pełnomocnika wyborczego do danej komisji. 

2. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących  

w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do 

jednakowych, nieprzeźroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami 

odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu 

kopert losuje się ich tyle, ile osób należy wylosować do składu komisji. Wylosowane numery 

są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i 

nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. W czynnościach losowania mogą 

uczestniczyć inne osoby, pod nadzorem organu przeprowadzającego losowanie. 

3.Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę  

i godzinę losowania, osoby przeprowadzające losowanie oraz, odrębnie dla każdej komisji, jej 

numer i adres siedziby, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie,  

a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej  

                                                                          w Sanoku 

                                                                                                (- )  Iwona Hryszko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


