
KOMUNIKAT 

 

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W  ŚWIERCZOWIE 

z dnia 23 września 2014 r. 
 

w sprawie: przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Świerczów              

i kandydatów na Wójta Gminy Świerczów. 
 

Gminna Komisja Wyborcza w Świerczowie podaje do publicznej wiadomości,                         

co następuje: 

 

1. Gminna Komisja Wyborcza w Świerczowie przyjmuje listy kandydatów na radnych 

do Rady Gminy Świerczów i kandydatów na Wójta Gminy Świerczów wybieranych  

w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy 

w Świerczowie – pokój nr 3. Telefon w godzinach urzędowania Komisji: 

774196170. 
 

2. Zgłoszenia list kandydatów na radnych wybieranych do Rady Gminy Świerczów 

odrębnie dla każdego okręgu wyborczego utworzonego dla wyboru tej Rady, mogą 

być dokonane najpóźniej do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24
00

.  

 

W siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej członkowie Komisji będą przyjmowali 

zgłoszenia w dni powszednie w terminie: 

 

- od dnia: 25.09.2014 r. do dnia: 06.10.2014 r.  w godz. 7
10

 do 15
10

  

- w dniu: 07.10.2014 r. w godz. 7
10

 do 24
00

 

 

3. Zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Świerczów mogą być dokonywane 

najpóźniej do dnia 17 października 2014 r. do godz. 24
00

. 

 

W siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej członkowie Komisji będą przyjmowali 

zgłoszenia w dni powszednie w terminie: 

 

- od dnia: 08.10.2014 r. do dnia: 16.10.2014 r.  w godz. 7
10

 do 15
10

  

- w dniu: 17.10.2014 r. w godz. 7
10

 do 24
00

 

 

4. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 2 i 3 powinny być doręczone w siedzibie Gminnej 

Komisji Wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego bądź przez osobę 

przez niego upoważnioną. 

Zgłoszenia powinny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 05 stycznia 2011 r. 

– Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), a także w przepisach 

wydanych na ich podstawie. 

 

 

        Przewodniczący 

        Gminnej Komisji Wyborczej 

 

              /-/ Marta Woźniak 


