
Uchwała Nr ..l.....

obwodowej Komisji wyborczejNr 3 (waplewo wielkie)

z dnia 27 września2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr3
(Waplewo Wielkie)n powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzecrypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień |3 października 2019 r.

Na podstawie art. 182 $ l0 ustawy z dnta 5 sĘcznia 20I| r. _ Kodeks wyborczy
(Dz. tJ. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz $ 3 ust. 2 pkt I regulaminu obwodowych
komisji wyborczych, stanowiącego załączruk rtr 2 do uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 2f sierpnia 20|9 r. w sprawie regulaminów okręgowych i
obwodowych komisji wyborczych powółanych do przeprowadzenla wyborów do
Sejmu Rzecz1pospolitej Potskiej i do Sęnatu Rzeczypospolitej Polskiej, obwodowa
Komisja Wyborcza Nr 3 (Waplewo Wielkie)

uchwala, co następuje:

s1.
J / /A /1  /

ParVi f..2tł.tn.,zł,....!9.,9r:!{.s.ś.% został'la wybrany/a na Przewodniczącęgo

obwodowej Komisji WyborczejNr 3 (Waplewo Wielkie), powołanej do

przęprowadzerua wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzgrlyęh na dzień |3 października 2019 r.

s2.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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podpis przewodniczącego posiedzenia

/Voaena /*,,ą
\q.tn.lr\ ś(rugD-\NhN
q{rwc\t*Ą &deo,V- Nl\\
6Je0.no TuncnW \

]e,olr,--l'- Yó- łsr-|ę,|-ł,g,lo 
'!g,L.

ttti..""- ff* MJ"Ę"#

ą-'i-ry



Uchwała Nr ...ł...

Obwodowej Komisji WyborczeiNr 3 (Waplewo Wielkie)

z dnia }7września 2019 r.

wsprawiewyboruZastępcyPrzewodniczącegoObwodowejKomisji
Wyborczej x,l t#Jp"rffidilili.)' p*otuo.; ao przeprowadzenia wyborów do

Sej mu Rzecrypo spolitej por'rió i ao^ s""i1u. ń".."ypospolitej Polskiej

,ii,ąi,ooy.n no dzień 13 października f0t9 r.

Napodstawieart . ls2$10ustawy,.u5stycznia20l l r ._Kodekswyborczy
(Dz. U. z f0I9 r. poz.684 i ]Ńą> onlł $ 3 ust. 

-f 
'pkt 1 regulaminu obwodowych

komisji wyborczych, stanowiąceg9 1Ął*ł; 
; 

: yy"uchwaĘ Państwowej Komisji

Wyborczej z aniu-ń-,i..pniu-zotl r, w sprawie regulaminów okręgowych i

obwodowych komisji wvbo1c1{+ ;;*;ł."v1ń do przelrowadzenia wyborów do

Sejmu Rzeczypo,poiit.3 T1t.j 
i do Sęnatu Rzeczypospbtit".i Polskiej, obwodowa

fo-it:u WyUotc"a Nr I (Waplewo Wielkie)

uchwala, co następuje:

s1.
/ ,łr1. .:ż.rŁ 

został/a wybrany/a na Zastępcę
ParVi J. u. ś,ę..,.,.... /1r,.4r.ł1..,. /!.({. :

Przęwodni czącęgo obwodowej Komisji WyborczejNr 3 (Waplewo Wielkie)'

powołanejdoprzeprowadzęniawyborówdoSejmuRzeczypospol itejPolskiej ido

SenatuRzeczpospolitejPolskiejzarządzonychnadzień,t3paźóziernikaf0I9r.

$2.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przęwodniczący
Obwodowej Komisji WYborczej


