UCHWAŁA Nr 1
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W SIERADZU
z dnia 05 listopada}}I3

r.

w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej
w dniach 06-15 listopada 2013 r. i 18 listopada do 13 grudnia 2013 r.

Na podstawie pkt I. v,rficznych dla terytorialnych komisji wyborczych, doĘczącvch sposobu
ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad pońatów, sejmików wo-

jewództw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 2l listopada
2010 r. będących zńącznil<tem do uchwały Pństwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 pńdziernika 2010 r. (M. P. Nr 77, poz.962 Gminna Komisja Wyborcza, uchwala co następuje:
§

1.

Ustala się następuj ące zasaĘ i tryb pracy Gminnej Komisji Wyborczej , zwanĄ dalej ,,Komisją" :
1) co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji, w tym Przewodniczący lub Zastępca
przewodniczącęgo, będzie dyżurowaó w siedzibie Komisji, mieszczącej się w Sieradzu

2)

ul. Armii Krajowej

5,

tel. 43 827 55 50, fax. 43 822 32 0I

dyżury pełnione będą w dniach:

6-14listopada2013 r. w godzinach 10.00

15listopada20l3 r. w godzinach

10.00

-

13.00,

-24.00,

18 listopada do 13 grudnia 2013 r. w godzinach 10.00
15

3)

4)

-

12.00,

grudnia 2013 r. w godzinach 8.00-22.00,

pełniący dyżur będą poinformowani o miejscu pobytu pozostałych osób wchodzących w
skład Komisji, by w razie potrzeby możliwe było zwołanie posiedzenia Komisji w celu rozstrzygnięcia spraw zńązanych z wyborami, np. podjęcia uchwaĘ o skreśleniu kandydata
bądŹ untewńnienia rejestracji listy, a także rozpatrzenia skarg i udzielenia pomocy obwodowym komisjom wyborczym w razie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji,
Komisja podejmie pracę w możliwie pełnym składzie w dniu 15 grudnia 20t3 r. o godz.
22.00.
§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu, którego zobowiryuje się do obwieszczenia uchwaĘ w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie na tablicy
ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy Sieradz oraz do przekazańa jej przewo dniczącym
obwodowych komisji wyborczych.

l.

Jeden egzernplaru uchwały ptzekazĄe się niezwłocznie Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§3.
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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