Wąpielsk, dn. 2010.
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Protokół

ZIposied?Pnia Gminnej Komisji Wyborczej, które odbyło się dnia 1I puździerntka
2010r. o godz. 1000 w sali narad budyŃu Urzędu cńiny w Wąpielsm ata ptziprowadzenia
wybo rów samorządowyc h zarządzony ch na dzien 2 1 l i stopad a 20 I h
.

Lista obęcności w załączeniu
otwarcia zebrania dokonał Wójt Gminy Henryk Kowalski, który wręczył członkom
komisji zaświadczenia o powołaniu w skład Komisji. Przewodniczącym zebraniazostała Pani
Barbara Wilmanowska, która przeprowadzlŁaprocedurę wybieraniaPrzęwodniczącego
Komisji. Zebrani po dyskusji na Przewodniczącego Komisji wybrali jednogłośniePana
Edwarda Cieszyńskiego Zam' w Wąpielsku a PaniąBarbarę Wilmanowską na z* ce
Przewodniczącęgo Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku. Powołano równiez
Pęłnomocnika ds. informatyki Komisji Wyborczej w Wąpielsku Pana Marcina
Rempuszewskiego.
Komisja ustaliła plan pracy:
- przyjmowante zgłoszeń 1ist kandydatów na radnych do dnia 22 października 2010r.
do godz.24oo
- rejestracja list kandydatów na radnych do23 października 2OIOr.
- przyjmowanie zgŁoszeń kandydatów na Wójta Gminy do 27 puŹdziernlka 2010r. do
godz.24oo
- rejestracja kandydatów na Wójta Gminy do dnia 28 paŹdziernika 2010r.
- losowanie numerów list kandydatów na radnych
- 3 listopada2}lOr.
- ustalenie treści t zarządzenie druku karl do głosowania _ 3 listopada 2010r.
- powołanie dowolnych komisji wyborczych do 7 listopada 20IOt.
- przyjęcie nakładu wydrukowanych kart do głosowania od I7- 19 listopada2OIOr.

-

przeprowadzenie głosowania w dniu 21 listopada20l0r.

Wszelkie informacje zwtązane zptacąGminnej Komisji Wyborczej i podejmowane
uchwały będąpodane do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w
budynku Urzędu Gminy i umieszczonana stronie internetowej w BIP-ie.
Komisja ustala dyŻury:
do zarejestrowania zgłoszen list kandydatów na lądnych: dnia 14'10.20I0r. w godz.
^^oq]3uu do^^l6uu; dnia 18.10.2010r. w godz. od 1300 do 1600; dnia 19.10.2010r. w godz. ód
1300 do 1600; dnia ŻI.IO.20IOr. godz. ód t3o0 do 1600i dnia ŻŻ'IO.2OI0r. w od goóz. 1300 do
2400

na Wójtów dnta}S paździenIka 2010r. w
godz. od ] 300 do l 600: dnia 26 pażdziernika 20l 0r' w godz. od l 300 do l 600 t dnia27
paŹdzienika2O|Or' w godz. od 1300 do 2400.
- do ?3rejestrowania zgŁoszenkandydatów
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