
Protokół 

sporządzony w dniu 21 października 2014 roku 

 

z przebiegu losowania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, 

rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2014 roku. 

 

Losowanie rozpoczęto w dniu 21 października 2014 roku o godzinie 9:35. 

 

Losowaniu przewodniczyła - pełniąca funkcję Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej 

w Łoniowie  Pani Zofia Żyła. Informację o losowaniu podano do publicznej wiadomości              

w dniu 21 października 2014 roku poprzez wywieszenie Informacji w siedzibie Urzędu 

Gminy w Łoniowie, w Biuletynie Informacji Publicznej,  jak też w dniu 20 października  

2014 r. powiadomiono telefonicznie pełnomocników komitetów wyborczych dokonujących 

zgłoszeń kandydatów do prac w Obwodowych Komisjach Wyborczych. (Treść informacji 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Prowadząca losowanie poinformowała, że zgodnie z podaną do publicznej wiadomości 

informacją należy dokonać losowania po 8 kandydatów do Komisji, do których zgłoszono po 

9 i 10 kandydatów . 

 

Losowanie dotyczyło następujących Obwodowych Komisji Wyborczych: 

1, 2, 3, 4. 

 

W przebiegu losowania uczestniczyli przedstawiciele niżej wymienionych Komitetów 

Wyborczych: 

1. KWW Nasz Region Nasza Gmina 

2. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 

Członkowie Gminnej Komisji Wyborczej, Wójt Gminy, Urzędnik Wyborczy. 

Przebieg losowania. 

 

Poszczególnych kandydatów oznaczono kolejnymi numerami wg pozycji umieszczenia           

w wykazie kandydatów, które zostały odczytane. Numery oznaczające poszczególnych 



kandydatów umieszczono w jednakowych kopertach. Po wymieszaniu losowano kolejno 

numery, którymi były oznaczone. Po wylosowaniu, wskazano nazwiska kandydatów do 

poszczególnych Obwodowych Komisji Wyborczych. Wykaz Obwodowych Komisji  

 

Wyborczych wraz z imionami i nazwiskami kandydatów wchodzących w skład komisji 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Losowanie zakończono w dniu 21 października 2010 roku o godzinie 9.45. 

Obecni przy losowaniu przedstawiciele Komitetów Wyborczych nie wnieśli zastrzeżeń                 

i uwag dotyczących przebiegu i sposobu losowania kandydatów do prac w Obwodowych 

Komisjach Wyborczych. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokół sporządziła: 

Maria Łętowska 

Urzędnik Wyborczy 

Przewodnicząca 

Gminnej Komisji Wyborczej 

w Łoniowie 



Załącznik nr 1 Protokołu 

Gminnej Komisji Wyborczej 

z dnia 21 października 2014 

 

I N F O R M A C J A 
 

GMINNEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ W  ŁONIOWIE 

 

        

 

           Gminna Komisja Wyborcza w Łoniowie  informuje, że składy 

osobowe obwodowych  komisji  wyborczych nr 1, 2, 3, 4 w wyborach                

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 

16 listopada 2014 r.  zostaną ustalone w drodze publicznego losowania 

spośród zgłoszonych kandydatów. 

 

              Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 21 października 

/wtorek/ 2014 r. o godz. 9
30

 w pokoju nr 30, I piętro Urzędu Gminy  

w Łoniowie. 

 

 

 

 

 

                                                                         Przewodnicząca                          

                                                                                                                            

                                                             Gminnej    Komisji     Wyborczej 

                                                                                                                                  

                                                                         /-/  Zofia Żyła 
 


