WojewodaPomorski

OBWIESZCZENIE

Na podstawie
art.374ustawyr dnia5 stycznia201I r. - Kodekswyborczy(Dz.U.22017 r. poz.15 i \089otuzz 2018r. poz.4, 130i 138)
podaje się do publicznej wiadomościtreśćzarządzeni^wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych
na obszarzewojewództwapomorskiegodo sejmiku województwa Pomorskiego,rad powiatów oraz rad gmin na kadencję2018 _ 2023
(Dz. Urz. Woj. Pom, 226lutego 2018r. poz-671\
ZARzĄDZENIE
WOJf,WODY POMORSKIEGO
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