
INFORMACJ  A

Komisarza  Wyborczego  w  Ostrołęce  II

z dnia  /)2=czerwca  2020 r.

Na  podstawie  art. 182  e) 7 ustawy  z drńa  5 stycznia  2011  r. -  Kodeks  wyborczy  (Dz.  U. z 2019  r. poz.

684i1504  oraz  z 2020  r. poz.  568),  w celu  powołania  w mieście  Maków  Mazowiecki  obwodowych

komisji  wyborczych  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień  28

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

Ą 1.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do  dnia  15  czerwca  2020 r.  do  godz.  IO:OO w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Makowie

Mazowieckim  do niżej  wymienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  2, w liczbie  1,

- Nr  3, w liczbie  2,

- Nr  4, w liczbie  2.

g 2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w Eg 1, członków  komisji  wyłoni  losowanie,

o którym  mowa  w art. 182 Eg 7 pkt  1, które  odbędzie  się w dniu  15 czerwca  2020  r. o godz.  12:00

w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w Makowie  Mazowieckim.

g3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.



INFORMACJA

Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II

z dnia/fż'czerwca  2020  r.

Na  podstawie  art. 182!S) 7 ustawy  z drńa  5 stycznia  2011  r. -  Kodeks  wyborczy  (Dz.  U. z 2019  r. poz,

684 i1504  oraz  z 2020  r. poz.  568),  w celu  powołania  w gminie  Czerwonka  obwodowych  komisji

wyborczych  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień  28 czerwca

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

1.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia 15 czerwca  2020  r. do godz. 10:OO w siedzibie  Urzędu  Gminy  Czenvonka  do rńżej

wymienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  1, w liczbie  2,

- Nr  2, w liczbie  1,

- Nr  4, w liczbie  1.

2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocrńków  wyborczych

komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w Ffi 1, członków komisji  wyłoni losowanie,

o którym  mowa  w art. 182 Eg 7 pkt  1, które  odbędzie  się  w dniu  15 czerwca  2020  r. o godz.  12:00

w siedzibie  Urzędu  Gminy  Czenvonka.

3

Nieobecność  pełnomocrńków  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.

KOMISARZ  W\BORCZY



INFORMACJ  A

Komisarza  Wyborczego  w  Ostrołęce  II

z dnia  Ą2) czerwca  2020  r.

Na  podstawie  art. 182  e) 7 ustawy  z drńa  5 stycznia  2011  r. -  Kodeks  wyborczy  (Dz.  U. z 2019  r. poz.

684 i1504  oraz  z 2020  r. poz. 568),  w celu  powołania  w gminie  Karniewo  obwodowych  komisji

wyborczych  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień  28 czerwca

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

1.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia 15 czerwca  2020  r. do godz.  10:OO w siedzibie  Urzędu  Gminy  Karniewo  do rńżej

wymienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  1, w liczbie  6,

- Nr  2, w liczbie  3,

- Nr  3, w liczbie  1,

- Nr  4, w liczbie  5.

2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w {S, 1, członków  komisji  wyłoni  losowanie,

o którym  mowa  w art. 182  Eg 7 pkt  1, które  odbędzie  się w dniu  15 czerwca  2020  r. o godz.  12:00

w siedzibie  Urzędu  Gminy  Karniewo.

3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.

mKołota



INFORMACJA

Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II

z dnia  A3 czerwca  2020 r.

Na  podstawie  art. 182  Fg 7 ustawy  z drńa  5 styczrńa  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  28 czerwca

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

1.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do drńa 15 czerwca  2020  r. do godz. IO:OO w siedzibie  Urzędu  Gminy  Krasnosielc  do niżej

wytnienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  1, w liczbie  4,

- Nr  2, w liczbie  5,

- Nr  3, w liczbie  3,

- Nr  4, w liczbie  3,

- Nr  5, w liczbie  5,

- Nr  6, w liczbie  3.

2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w Eg 1, członków  komisji  wyłoni  losowanie,

o którym mowa w art. 182 % 7 pkt 1, które odbędzie  się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 11:30

w siedzibie  Urzędu  Gminy  Krasnosielc.

3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  losowarńa.

KC)łV[NSARZ  WYBORCZ'j
w Ostrołęce

s,)  JfrystymKołota



INFORMACJA

Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II

z dnia  /{2,czerwca  2020 r.

Na  podstawie  art. 182  S, 7 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011  r. -  Kodeks  wyborczy  (Dz.  U. z 2019  r. poz.

684 i1504  oraz  z 2020  r. poz.  568),  w celu  powołania  w gminie  Płoniawy-Bramura  obwodowych

komisji  wyborczych  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień  28

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

l.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia  15 czerwca  2020  r. do godz.  10:OO w siedzibie  Urzędu  Gminy  Płoniawy-Bramura  do niżej

wymienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  1, w  liczbie  2,

- Nr  2, w liczbie  1,

- Nr  3, w liczbie  l,

- Nr  4, w liczbie  1,

- Nr  5, w  liczbie  3,

- Nr  6, w liczbie  2,

- Nr  8, w liczbie  1.

2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w fl 1, członków komisji wyłoni losowanie,

o którym  mowa  w arf. 182 S, 7 pkt  1, które  odbędzie  się w dniu  15 czerwca  2020  r. o godz.  I1:OO

w siedzibie  Urzędu  Gminy  Płoniawy-Bramura.

3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.

KOMNSARZ  ')fBORCZ'Y

J  sJfrystynaKołota



INFORMACJA

Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II

z dnia  4,3czerwca  2020  r.

Na  podstawie  art. 182  Fg 7 ustawy  z drńa  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  Róźan  obwodowych  komisji

wyborczych  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień  28 czerwca

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

1.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia 15 czerwca  2020  r. do godz. 10:OO w siedzibie  Urzędu  Gminy  w Różanie  do rńżej

wymienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  l,  w liczbie  4,

- Nr  2, w liczbie  4,

- Nr  3, w liczbie  4.

g 2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w {g 1, członków  komisji  wyłoni  losowanie,

o którym mowa w art. 182 FB 7 pkt 1, które od%dzie się  w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

w siedzibie  Urzędu  Gminy  w Różanie.

3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  rńe wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.

KOMNSANŁZ WYEtORCZY



INFORMACJ  A

Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II

z dniaJ2,i  czerwca  2020 r.

Na podstawie art. 182 EB 7 ustawy z drńa 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  28 czerwca

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

1.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do drńa 15 czerwca  2020 r. do godz.  10:OO w siedzibie  Urzędu  Gminy  Rzewnie  do niżej

wymienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  1, w liczbie  4,

- Nr  2, w  liczbie  2,

- Nr  3, w liczbie  2.

2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w Eg 1, członków  komisji  wyłoni  losowarńe,

o którym mowa w art. 182 Eg 7 pkt l, które od%dzie się  w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

w siedzibie  Urzędu  Gminy  Rzewnie.

3

Kryst3maKołoda

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  rńe wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.



INFORMACJ  A

Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II

z dnia  /f,3czerwca  2020 r.

Na  podstawie  art. 182  8) 7 ustawy  z drńa  5 stycznia  2011 r. -  Kodeks  wyborczy  (Dz.  U. z 2019  r. poz.

684 i 1504  oraz  z 2020  r. poz.  568),  w celu  powołarńa  w gtninie  Syprńewo  obwodowych  komisji

wyborczych  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień  28 czerwca

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

g 1.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia  15 czerwca  2020  r. do godz.  lO:OO w siedzibie  Urzędu  Gminy  Sypniewo  do niżej

wymienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  1, w liczbie  2,

- Nr  3, w liczbie  l,

- Nr  4, w liczbie  2.

2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w Fg 1, członków  komisji  wyłoni  losowanie,

o którym mowa w art. 182 % 7 pkt 1, które odbędzie  się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:00
w siedzibie  Urzędu  Gminy  Sypniewo.

Ą3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.

KOMłSARZ  WYBORCZY
/  W OstrołecńN  "'  z

Ń  3-0""Ł

fflKrystynaKołota



INFORMACJ  A

Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II

z dnia  A2i czerwca  2020  r.

Na podstawie art. 182 !ffi 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  powołarńa  w gminie  Szelków  obwodowych  komisji

wyborczych  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzoriych  na dzień  28 czerwca

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

1.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia  15 czerwca  2020  r. do godz. 10:OO w siedzibie  Urzędu  Gminy  w Szelkowie  do rńżej

wymierńonych  komisji  wyborczych:

- Nr  1, w liczbie  2,

- Nr  2, w liczbie  1,

- Nr  4, w liczbie  1.

2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w Fg 1, członków  komisji  wyłoni  losowanie,

o którym mowa w art. 182 fl 7 pkt 1, które odbędzie  się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

w siedzibie  Urzędu  Gminy  w Szelkowie.

3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzerńa  losowania.



INFORMACJA

Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II

z dnia!2,=czerwca  2020  r.

Na podstawie art. 182 :4 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  28 czerwca

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

l.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia  15 czerwca  2020  r. do godz.  10:OO  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Gzy  do rńżej  wymienionych

komisji  wyborczych:

- Nr  1, w liczbie  6,

- Nr  2, w  liczbie  6,

- Nr  3, w liczbie  6,

- Nr  4, w  liczbie  2,

- Nr  5, w liczbie  2.

2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych przekroczy liczby wskazane w 83 1, członków komisji  wyłoni losowanie,

o którym mowa w art. 182 FS17 pkt 1, które odbędzie się  w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

w siedzibie  Urzędu  Gminy  Gzy.

3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.

KrystynaKołotg



INFORMACJ  A

Komisarza  Wyborczego  w  Ostrołęce  II

z dnia/12  czerwca 2020 r.

Na  podstawie  art. 182 e) 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  28 czerwca

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

51.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia 15 czerwca  2020 r. do godz. 10:OO w siedzibie  Urzędu  Gminy  w Obrytem  do niżej

wymienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  1, w  liczbie  6,

- Nr  2, w liczbie  4,

- Nr  3, w liczbie  4,

- Nr  4, w liczbie  5,

- Nr  5, w liczbie  5,

- Nr  6, w liczbie  4,

- Nr  7, w liczbie  4.

2.

W przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w e) 1, członków  komisji  wyłorń  losowanie,

o którym mowa  w art. 182 % 7 pkt 1, które odbędzie  się w dniu 15 czerwca  2020  r. o godz. 12:00

w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Obrytem.

Ę3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  nie wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.

KOMNSARZ  1VYBORCZY
w Ostrołęce IJ

l)  Jkyń)-ma Kełota



INFORMACJA

Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II

z dnia /7,3czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 % 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2019 r. poz.

684i1504  oraz  z 2020  r. poz.  568),  w celu  powołania  w gmirńe  Pokrzywnica  obwodowych  komisji

wyborczych  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień  28 czerwca

2020  r., Komisarz  Wyborczy  w Ostrołęce  II  infortnuje,  co następuje:

1.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia  15 czerwca  2020  r. do godz. 10:OO w siedzibie  Urzędu  Gminy  Pokrzywnica  do rńżej

wymierńonych  komisji  wyborczych:

- Nr  l,  w liczbie  7,

- Nr  2, w liczbie  5,

- Nr  3, w liczbie  7,

- Nr  4, w liczbie  7,

- Nr  5, w liczbie  5.

2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w Fg 1, członków  komisji  wyłoni  losowanie,

o którym  mowa  w art. 182 e) 7 pkt  1, które  odbędzie  się  w dniu  15 czerwca  2020  r. o godz.  12:00

w siedzibie  Urzędu  Gminy  Pokrzywnica.

3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.

Q Ostroh;'cc lI



INFORMACJ  A

Komisarza  Wyborczego  w  Ostrołęce  II

z dnia/1.3czerwca  2020 r.

Na  podstawie  art. 182  e) 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  28 czerwca

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

51.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia  15 czerwca  2020  r. do godz.  10:OO w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w Pultusku  do niżej

wymienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  1, w liczbie  2,

- Nr  2, w liczbie  4,

- Nr  3, w liczbie  4,

- Nr  4, w liczbie  6,

- Nr  5, w liczbie  4,

- Nr  6, w liczbie  7,

- Nr  7, w liczbie  3,

- Nr  8, w liczbie  5,

- Nr  9, w liczbie  3,

- Nr  10,  w liczbie  5,

- Nr  11, w liczbie  3,

- Nr  12,  w liczbie  4,

- Nr  13,  w liczbie  1,

- Nr  14,  w liczbie  4,

- Nr  15,  w liczbie  5,

- Nr  16,  w liczbie  8,

- Nr  17,  w liczbie  3.

g 2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocrńków  wyborczych

komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w FB 1, członków komisji  wyłoni  losowanie,

o którym mowa w art. 182 fl 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w Pułtusku.

g3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.

KOMłSARZ  WYE30RC:"tt'



INFORMACJ  A

Komisarza  Wyborczego  w  Ostrołęce  II

z dnia  &czerwca  2020  r.

Na podstawie art. 182 fl 7 ustawy z dnia 5 styczrńa 2011 r. -  Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2019 r. poz.

684 i1504  oraz  z 2020  r. poz.  568),  w celu  powołania  w gminie  Świercze obwodowych  komisji

wyborczych  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień  28 czerwca

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

g 1.

Pełnomocrńcy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. IO:OO w siedzibie Urzędu Gminy Świercze do niże5

wytnienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  1, w liczbie  5,

- Nr  2, w  liczbie  5,

- Nr  3, w liczbie  5,

- Nr  4, w  liczbie  3,

- Nr  5, w liczbie  3.

2.

W  przypadlcu,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocrńków  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w Fg 1, członków  komisji  wyłoni  losowanie,

o którym  mowa  w art. 182  e) 7 pkt  1, które  odbędzie  się w dniu  15 czerwca  2020  r. o godz.  12:00

w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Świercze.

g3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.

KCWflSARZ  WYBORCZY

styna  Kołota



INFORMACJ  A

Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II

z dnia/fżczerwca  2020 r.

Na  podstawie  art. 182  źS) 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 gtninie  Winnica  obwodowych  komisji

wyborczych  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień  28 czerwca

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

g 1.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia 15 czerwca  2020  r. do godz.  10:OO w siedzibie  Urzędu  Gminy  Winnica  do niżej

wymienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  1, w liczbie  4,

- Nr  2, w liczbie  4,

- Nr  3, w liczbie  6,

- Nr  4, w liczbie  6.

2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocrńków  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w S, 1, członków  komisji  wyłoni  losowanie,

o którym  mowa  w art. 182 {S, 7 pkt  1, które  odbędzie  się w dniu  15 czerwca  2020  r. o godz.  12:00

w siedzibie  Urzędu  Gminy  Winnica.

g3

Nieobecność  pełnomocrńków  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.

KOMNSARZ  WYBORCZY
w Ostrołęcę  II

F«rys-tyna Kołoźa



INFORMACJ  A

Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II

z dnia//.2xzerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 :4 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 gmirńe  Zatory  obwodowych  komisji

wyborczych  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień  28 czerwca

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

g 1.

Pełnomocrńcy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do  dnia  15 czerwca  2020 r.  do  godz.  10:OO w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Zatory  do  niżej

wymienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  l,  w liczbie  6,

- Nr  2, w liczbie  4,

- Nr  3, w liczbie  4,

- Nr  4, w liczbie  4,

- Nr  5, w liczbie  6,

- Nr  6, w liczbie  4.

2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych przekroczy liczby wskazane w fl 1, członków komisji  wyłoni  losowarńe,

o którym  mowa  w art. 182  Fg 7 pkt  1, które  odbędzie  się  w dniu  15 czerwca  2020  r. o godz.  12:00

w siedzibie  Urzędu  Gminy  Zatory.

%3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.

KO?%Ał'SAJŁZ WYBORCZY

Kołata



INFORMACJ  A

Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II

z dnia/fżczerwca  2020  r.

Na  podstawie  art. 182  8) 7 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011 r. -  Kodeks  wyborczy  (Dz.  U. z 2019  r. poz.

684  i1504  oraz  z 2020  r. poz.  568),  w celu  powołania  w gminie  Brańszczyk  obwodowych  komisji

wyborczych  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień  28 czerwca

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

g 1.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia  15 czerwca  2020  r. do godz.  10:OO w siedzibie  Urzędu  Gminy  w Brańszczyku  do rńżej

wymienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  1, w liczbie  4,

- Nr  2, w liczbie  4,

- Nr  3, w liczbie  5,

- Nr  4, w liczbie  3,

- Nr  5, w liczbie  5,

- Nr  6, w liczbie  5,

- Nr  7, w liczbie  4.

2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w S, 1, członków  komisji  wyłoni  losowarńe,

o którym  mowa  w art. 182 Fg 7 pkt  1, które  odbędzie  się w dniu  15 czerwca  2020  r. o godz.  12:00

w siedzibie  Urzędu  Gminy  w Brańszczyku.

53

Nieobecność  pełnomocrńków  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  losowarńa.

KOMNSARZ  WYBQRCZY



INFORMACJ  A

Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II

z dnia/',3czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 fl 7 ustawy z dnia 5 styczrńa 2011 r. -  Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2019 r. poz.

684 i1504  oraz  z 2020  r. poz.  568),  w celu  powołarńa  w gminie  Długosiodło  obwodowych  komisji

wyborczych  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień  28 czerwca

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

g l.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do driia  15 czerwca  2020  r. do godz. IO:OO w siedzibie  Urzędu  Gminy  Długosiodlo  do niżej

wytnienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  1, w liczbie  3,

- Nr  2, w liczbie  1,

- Nr  3, w liczbie  1,

- Nr  6, w liczbie  l.

2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocrńków  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w S, 1, członków  komisji  wyłoni  losowanie,

o którym  mowa  w art. 182 Fg 7 pkt  1, które  odbędzie  się  w drńu  15 czerwca  2020  r. o godz.  11:30

w siedzibie  Urzędu  Gminy  Długosiodło.

53

W  drńu  15 czerwca  2020  r. o godz.  11:30  w siedzibie  Urzędu  Gminy  Długosiodło  odbędzie  się  także

losowanie,  o którym  mowa  w art. 182 Fg 7 pkt  2 Kodeksu  wyborczego,  w niżej  wymienionych

komisjach  wyborczych:

- Nr  4

- Nr  5,

54

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.

J  %stync'gKołota



INFORMACJ  A

Komisarza  Wyborczego  w  Ostrołęce  II

z dnia//3  czerwca  2020 r.

Na podstawie art. 182 fl 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 gtninie  Rząśrńk  obwodowych  komisji

wyborczych  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień  28 czerwca

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

1.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

dodnia15czerwca2020r.dogodz.  10:OOwsiedzibieUrzęduGminyRząśnikdoniżejwymienionej

komisji  wyborczej:

- Nr  1, w liczbie  2.

2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w ę) 1, członków  komisji  wyłoni  losowanie,

o którym mowa w art. 182 % 7 pkt 1, które odbędzie  się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

w siedzibie  Urzędu  Gminy  Rząśnik.

3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.



INFORMACJ  A

Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II

z dnia  !2yczerwca  2020  r.

Na  podstawie  art. 182  e) 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  28 czerwca

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

g 1.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia 15 czerwca  2020 r. do godz.  10:OO w siedzibie  Urzędu  Gminy  Somianka  do niżej

wymierńonych  komisji  wyborczych:

- Nr  1, w liczbie  2,

- Nr  3, w liczbie  2,

- Nr  6, w liczbie  2.

2.

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w Fg 1, członków  komisji  wyłoni  losowanie,

o którym  mowa  w art. 182 e) 7 pkt  1, które  odbędzie  się  w dniu  15 czerwca  2020  r. o godz. 12:00

w siedzibie  Urzędu  Gminy  Somianka.

g3

Nieobecność  pełnomocrńków  wyborczych  rńe wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.

KOMNSARZ  WYBOR(:ZX

, ) .Jrystynaxołota



INFORMACJA

Komisarza  Wyborczego  w Ostrołęce  II

z dnia//żczerwca  2020 r.

Na  podstawie  art. 182  Eg 7 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011  r. -  Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  z 2019  r. poz.

684  i1504  oraz  z 2020  r. poz.  568),  w celu  powołania  w gminie  Wyszków  obwodowych  komisji

wyborczych  w  wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień  28 czerwca

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

g 1.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia  15 czerwca  2020  r. do godz.  10:OO  w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w Wyszkowie  do niżej

wymienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  l,  w  liczbie  3,

- Nr  2, w liczbie  6,

- Nr  3, w liczbie  5,

- Nr  4, w  liczbie  1,

- Nr  5, w liczbie  4,

- Nr  6, w  liczbie  3,

- Nr  7, w  liczbie  3,

- Nr  8, w  liczbie  4,

- Nr  9, w  liczbie  4,

- Nr  IO, w  liczbie  1,

- Nr  11,  w  liczbie  4,

- Nr  12,  w  liczbie  3,

- Nr  13,  w  liczbie  3,

- Nr  14,  w  liczbie  3,

- Nr  15,  w  liczbie  4,

- Nr  16,  w liczbie  3,

- Nr  17,  w  liczbie  3,

- Nr  18,  w  liczbie  5,

- Nr  19,  w  liczbie  3,

- Nr  20,  w  liczbie  4,

- Nr  21,  w  liczbie  5,

- Nr  22,  w  liczbie  3,

- Nr  23,  w  liczbie  5,

- Nr  24,  w liczbie  4,

- Nr  25,  w  liczbie  4,

- Nr  26,  w  liczbie  3,

- Nr  27,  w  liczbie  5.

2.



W przypadku,  gdy liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych  przekroczy  liczby  wskazane  w Eg 1, członków  komisji  wyłoni  losowanie,

o którym  mowa  w art. 182 Fg 7 pkt 1, które odbędzie  się  w dniu 15 czerwca  2020 r. o godz. 12:00

w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyszkowie.

3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  rńe wstrzymuje  przeprowadzenia  losowania.

KOMłSARZ  WYBOR(2,
w Ostrołęce  IN



INFORMACJ  A

Komisarza  Wyborczego  w  Ostrołęce  II

z dnia.49czerwca  2020 r.

Na podstawie art. 182 {S17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2019 r. poz.
684 i1504  oraz  z 2020  r. poz.  568),  w celu  powołania  w gminie  Zabrodzie  obwodowych  komisji

wyborczych  w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na dzień  28 czerwca

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

!jl.

Pełnomocnicy  wyborczy  komitetów  wyborczych  mogą  dokonać  dodatkowych  zgłoszeń  kandydatów

do dnia  15 czerwca  2020  r. do godz. IO:OO w siedzibie  Urzędu  Gminy  w Zabrodziu  do niżej

wymienionych  komisji  wyborczych:

- Nr  1, w  liczbie  3,

- Nr  2, w liczbie  3,

- Nr  3, w liczbie  4,

- Nr  4, w liczbie  2,

- Nr  5, w liczbie  5.

2.

W przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  dokonanych  przez  poszczególnych  pełnomocników  wyborczych

komitetów  wyborczych przekroczy liczby wskazane w % 1, członków komisji  wyłoni  losowanie,
o którym mowa w art. 182 fl 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:00
w siedzibie  Urzędu  Gminy  w Zabrodziu.

g3

Nieobecność  pełnomocników  wyborczych  nie  wstrzymuje  przeprowadzerńa  losowania.

N(OA/[NSAJłZ Vń'BORCZł
w Ostrołęce  Il

., 20ł';!o


