
Uchwała N...l.....

Obwodowej Komisji WyborczejNr 5 (Dąbrówka Malborska)

z dnia 27 września f0l9 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr5
(Dąbrówka Malborska), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu

Rzecrypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 13 października 20|9 r.

Na podstawie art. l82 $ l0 ustawy z dńa 5 sĘcznia 201'| r. _ Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz $ 3 ust. 2 pkt I regulaminu obwodowych
komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwaty Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r; w sprawie regulaminów okręowych i
obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzętlta wyborów do
Sejmu Rzeczlpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Obwodowa
Komisja Wyborcza Nr 5 (Dąbrówka Malborska)

uchwala, co następuje:

s1.
Padi'4kk!'fr'r.1dftL.3ar.ąułp... został'la wybranyla na Przewodni czącepo
obwodowej Komisji WyborczejNr 5 (Dąbrówka Malborska), powołanej do

przęprowadzęrua wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej zarzudzonych na dzień |3 puździernika 2O|9 r.

$2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr...ł...

Obwodowej Komisji WyborczejNr 5 (Dąbrówka Malborska)

z dnia27 września2019 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr5 (Dąbrówka Malborska), powołanej do przeprowadzenia

wyborów do Sejmu Rzecrypospolitej Polskiej i do Senatu Rzecrypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 182 $ 10 ustawy z dnia 5 stycznia 20ll r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz $ 3 ust. 2 pk 1 regulaminu obwodowych
komisji wyborczych, stanowiącego załączltk nr 2 do uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i
obwodowych komisji wyborczych powółanych do przeprowadzęnia wyborów do
Sejmu Rzecz7łpospolitej Polskiej i do Sęnafu Rzeczypospolitej Polskiej, obwodowa
Komisja Wyborcza Nr 5 (Dąbrówka Malborska)

uchwala, co następuje:

Pan/i

s1.
został'la wybrany/a na Zastępcę

Przewodniczącęgo obwodowej Komisji WyborczejNr5 (Dąbrówka Malborska),

powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do

Senatu Rzecz1pospolitej Polskiej zarządzonych na dzięil, |3 października2}|9 r.

s2.
Uchwała wchodzi w życie z dnięm podjęcia.

Przęwodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej
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