
INFORMACJA
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BRZEGU

z dnia 22 października2014 r.

Na podstawie art.  180 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 2 pkt 4 regulaminu terytorialnych komi-
sji wyborczych stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych po-
wołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 789)
podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 września 2014 r. w sprawie
powołania  terytorialnych  komisji  wyborczych,  w  skład Powiatowej  Komisji  Wyborczej
w Brzegu powołani zostali:

1) Iwona Twardzik;
2) Magdalena Maria Cisek, zam. Przylesie Dolne;
3) Joanna Maria Jackowiak, zam. Brzeg;
4) Wiesława Jurasz, zam. Grodków;
5) Adrian Damian Kreska, zam. Brzeg;
6) Lidia Helena Milewska, zam. Brzeg;
7) Andrzej Pawliński, zam. Skarbimierz;
8) Henryk Stanisław Pilecki, zam. Brzeg;
9) Helena Józefa Pyrek, zam. Brzeg;

2. Przewodniczącym Powiatowej  Komisji  Wyborczej  w Brzegu  jest  pani  Iwona Twardzik
(art. 178 § 6 Kodeksu wyborczego).

3. Zastępcą Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu na pierwszym po-
siedzeniu komisji 23.09.2014 został wybrany pan Henryk Pilecki.

4. Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzegu ma  siedzibę w budynku siedziby Starostwa Po-
wiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 w sali konferencyjnej na III (ostatnim) piętrze
(sala 402), tel. 77 444 79 31 (czynny tylko w czasie posiedzeń i dyżurów).

5. Urzędnikiem wyborczym jest pan Maciej Róg, tel. 77 444 79 32 lub 77 444 79 00, Staro-
stwo Powiatowe w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, Wydział Organizacyjno-Praw-
ny, pok. 102 (parter), email prawnik@brzeg-powiat.pl.

6. Z dniami i godzinami posiedzeń i dyżurów komisji można zapoznać się:
a) kontaktując się z osobami określonymi w pkt 1—5; lub
b) na drzwiach siedziby komisji.

Komisja zbiera się na posiedzeniach lub wyznaczeni jej członkowie pełnią dyżury w siedzi-
bie komisji w razie zaistnienia takich potrzeb. W szczególności komisja planuje odpowied-
nio dyżury lub posiedzenia:

1) 15.11.2014 (sobota, przeddzień wyborów) w godz. 13—14;
2) 16.11.2014 (niedziela,  dzień  wyborów)  w godz.  7—21,  a  potem od godz. 21

aż do ustalenia i przyjęcia wyników wyborów w powiecie przez właściwe organy
wyborcze.

7. Informacja  podlega  ogłoszeniu  w  budynku  siedziby  Starostwa  Powiatowego  w Brzegu,
na drzwiach siedziby komisji, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
                         (–)
              Iwona Twardzik


