
INFORMACJA
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BRZEGU

z dnia 10 września 2018 r.
Zgodnie z prawem, Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzegu, zwana
dalej „komisją”, podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Komisarz wyborczy powołał w skład komisji: Iwona Twardzik,
Katarzyna Dąbrowska, Elżbieta Francuz, Wiesław Gąsior, Łukasz
Gil, Tomasz Knera, Marzena Mazurkiewicz, Artur Procajło, Magda
Senftleben, Mariola Sokołowska. Przewodniczącym komisji jest
pani Iwona Twardzik (art. 178 § 6 Kodeksu wyborczego). Zastępcą  
przewodniczącego komisji na pierwszym jej posiedzeniu 10.09.2018
wybrano panią Katarzynę Dąbrowską.

2. Komisja ma siedzibę w budynku siedziby Starostwa Powiatowego
w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 w sali konferencyjnej na 3. piętrze
(sala 402 – dostępne: winda i parking za budynkiem), tel. 77 444 79 31
(czynny tylko w godzinach dyżurów). Obsługę komisji i innych
zadań wyborczych jako pełnomocnik starosty zapewnia p. Maciej
Róg,  prawnik@brzeg-powiat.pl,  tel.  77  444  79  32,  Starostwo
Powiatowe w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, Wydział
Organizacyjno-Prawny,  pok.  105  (w  trakcie  dyżurów  komisji
dostępny przez 8 godzin przed końcem posiedzeń komisji).

3. Komisja (jej członkowie/zespoły) pełni dyżury w dniach:
➔12.09.2018 (środa) w godz. od 17:00 do 18:30;
➔13.09.2018 (czwartek) w godz. od 17:00 do 18:30;
➔14.09.2018 (piątek) w godz. od 17:00 do 18:30;
➔15.09.2018 (sobota) w godz. od 10:00 do 11:30;
➔17.09.2018 (poniedziałek) od godz. 19:00 do godz. 24:00.

Dyżury po 17.09.2018 zostaną ustalone później.
4. Zadaniem   komisji jest przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń list

kandydatów na radnych do Rady Powiatu Brzeskiego w wyborach
zarządzonych na 21.10.2018; zarządzanie druku obwieszczeń o listach
kandydatów; rozpatrywanie skarg na komisje obwodowe; ustalanie
wyników głosowania i wyborów; i inne.

5. Administratorem danych osób popierających kandydatów na radnych Rady Powiatu Brzeskiego od przyjęcia zgłoszenia z ich
podpisami – jest komisja. Późniejsze postępowanie z dokumentacją określają odrębne przepisy. Do uprawnień i  obowiązków
stosuje się odpowiednio klauzulę Powiatu Brzeskiego – Starostwa Powiatowego w Brzegu, dostępna na jego stronie internetowej.

6. Informacja  podlega  ogłoszeniu  w  przedsionku  budynku  siedziby  Starostwa  Powiatowego  w Brzegu,  przy  drzwiach  lokalu
Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Podstawa prawna:  art.  180 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  — Kodeks wyborczy (Dz.  U. z 2018 r.  poz. 754, z późn. zm.)
w związku z § 3 ust. 2 pkt 4 regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu II
z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
                         (–)
              Iwona Twardzik

mailto:prawnik@brzeg-powiat.pl

