
INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

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

z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Maków 

Mazowiecki obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, 

co następuje: 

 

§ 1. 

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

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

z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Czerwonka 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje,  

co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonka. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonka. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

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

z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Karniewo 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje,  

co następuje: 

 

§ 1. 

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Karniewo. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy Karniewo. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

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

z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Krasnosielc 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje,  

co następuje: 

 

§ 1. 

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krasnosielc. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy Krasnosielc. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Młynarze obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Młynarze. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Młynarze. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Płoniawy-Bramura 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co 

następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Różan obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Różanie. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Różanie. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Rzewnie obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rzewnie. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 11.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rzewnie - sala konferencyjna. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Sypniewo obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sypniewo. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Sypniewo. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Szelków obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Szelkowie. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Szelkowie 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

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

z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Gzy obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gzy. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Gzy. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Obryte obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Obrytem. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 13.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Obrytem. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Pokrzywnica 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co 

następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Pokrzywnica. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy Pokrzywnica. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Pułtusk obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Świercze obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Świercze. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy Świercze. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15  kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Winnica obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Winnica. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 11.00  w siedzibie Urzędu Gminy Winnica. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Zatory obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zatory. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Zatory. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

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

z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Brańszczyk 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje,  

co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brańszczyku. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Brańszczyku. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

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

z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Długosiodło 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje,  

co następuje: 

 

§ 1. 

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 11.00  w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15  kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Rząśnik obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Somianka obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Somianka. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 11.00  w siedzibie Urzędu Gminy Somianka. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Wyszków obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2020 r. 

o godz. 11.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

 

  



INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Zabrodzie obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II informuje, co następuje: 

 

§ 1. 

 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń 

kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Zabrodziu. 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników 

wyborczych przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji, członków komisji wyłoni 

losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Zabrodziu. 

§ 3 

W skład komisji wejdzie po jednej osobie prawidłowo zgłoszonej przez pełnomocników 

wyborczych komitetów wyborczych w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 182 § 5  

i biorący udział w losowaniu, kolejni zgłoszeni przez wszystkich pełnomocników wyborczych, 

w liczbie stanowiącej uzupełnienie składu danej komisji wyborczej. 

§ 4 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II 

 

  /-/ Krystyna Kołota 

 

 

 

 


