
INFORMACJA 

URZĘDU GMINY W KOBIERZYCACH /URZEDNIKA WYBORCZEGO 

z dnia 24 września 2018 r. 

 

 Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2018 r. nr 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów 

jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., 

Urząd Gminy w Kobierzycach i Urzędnik Wyborczy informują o możliwości dokonania 

dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz 

miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.  

 

W związku z niedoborem kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów 

wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej 

wymienionych obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania  

w obwodzie nr: 

1 (Bielany Wrocławskie, ul. Akacjowa 1) w liczbie 5, 

2 ( Tyniec Mały, ul. Świdnicka 6) w liczbie 6, 

3 ( Krzyżowice, ul. Główna 2) w liczbie 7, 

4 (Kobierzyce, ul. Parkowa 7) w liczbie 4, 

5 (Pustków Żurawski, ul. Kolejowa 46) w liczbie 6, 

6 (Wierzbice, ul. Tarnopolska 15) w liczbie 3, 

7 (Rolantowice 4A) w liczbie 3, 

8 (Tyniec nad Ślęzą, ul. Sportowa 1) w liczbie 3, 

9 (Domasław, ul. Wrocławska 35) w liczbie 4, 

10 (Wysoka, ul. Chabrowa 99) w liczbie 7, 

11 (Wysoka, ul. Chabrowa 99) w liczbie 6, 

12 (Bielany Wrocławskie, ul. Akacjowa 1) w liczbie 6, 

13 (Ślęza, ul. Główna 17) w liczbie 6, 

 

- obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania  

w obwodzie nr: 

1 (Bielany Wrocławskie, ul. Akacjowa 1) w liczbie 7, 

2 ( Tyniec Mały, ul. Świdnicka 6) w liczbie 7, 

3 ( Krzyżowice, ul. Główna 2) w liczbie 8, 

4 (Kobierzyce, ul. Parkowa 7) w liczbie 3, 

5 (Pustków Żurawski, ul. Kolejowa 46) w liczbie 6, 

6 (Wierzbice, ul. Tarnopolska 15) w liczbie 5, 

7 (Rolantowice 4A) w liczbie 4, 



8 (Tyniec nad Ślęzą, ul. Sportowa 1) w liczbie 5, 

9 (Domasław, ul. Wrocławska 35) w liczbie 7, 

10 (Wysoka, ul. Chabrowa 99) w liczbie 7, 

11 (Wysoka, ul. Chabrowa 99) w liczbie 7, 

12 (Bielany Wrocławskie, ul. Akacjowa 1) w liczbie 7, 

13 (Ślęza, ul. Główna 17) w liczbie 7, 

 

 do dnia 26 września 2018 r. do godz. 12:00 do siedziby Urzędnika Wyborczego            

w Kobierzycach, Urząd Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1. 

 

Każdy komitet może zgłosić tylu kandydatów ilu brakuje do pełnego składu 

OKW. 

 

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych 

pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczbę brakujących 

kandydatów w danej komisji obwodowej członków komisji wyłoni losowanie, o którym 

mowa w art. 182 § 8 które odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 15:00                    

w siedzibie Urzędnika Wyborczego w Kobierzycach.  

Losowanie w imieniu Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I przeprowadzi 

Urzędnik Wyborczy lub pracownik urzędu gminy. 

  

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia 

losowania. 

 

 

 


