
UCHWAŁA Nr 2/2018

POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁOWICZU 

z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji 

o siedzibie i składzie komisji oraz o pełnionych dyżurach.

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, 
stanowiącego załącznik nr 1 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, Powiatowa Komisja 
Wyborcza w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1.

Informacja o siedzibie i składzie komisji oraz o pełnionych dyżurach stanowi 

załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Przewodniczący 

Powiatowej Komisji Wyborczej



Załącznik do Uchwały Nr 2/2018 
Powiatowej Komisji Wyborczej w Łowiczu 

z dnia 12 września 2018 roku

INFORMACJA

POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁOWICZU

Na podstawie § 1 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, podaje się do publicznej wiadomości skład 
Powiatowej Komisji Wyborczej w Łowiczu

Przewodniczący: Wójcik Honorata

Zastępca Prus -  Miterka Beata
Przewodniczącego:

Członkowie:
Charążka Dagmara 
Durka Damian 
Kasińska Anna 
Kwasek Wioleta 
Podleśna Urszula 
Urbański Jarosław 
Wagner Małgorzata 
Wiśniewska Małgorzata

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a, pokój nr 101, 
Numer telefonu: 727-454-009



Dyżury pełnione przez Powiatową Komisję Wyborczą: 

w dniach 13.09.2018 r. - 14.09.2018 r. w godzinach od 13.00 do 17.00 

w dniu 15.09.2018 r. w godzinach od 10.00 do 14.00

w dniu 17.09.2018 r. w godzinach od 13.00 do 24.00

Przewodniczący 
Powiatowej Komisji Wyborczejowiatowej Komisji wy nor

Honorata Wójcik


