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Protokół Nr 1/18 

z pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zambrowie w dniu 11 września 

2018 roku w godzinach od 1400  do 1500 powołanej dla przeprowadzenia głosowania 

w wyborach do rad gmin, rad powiatu, sejmików województw oraz wyboru wójta w wyborach 

samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, odbytego . 

Posiedzenie odbyło się w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 

Zambrów. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Bogdan Pac 

2. Bożena Maria Plona 

3. Mariusz Kulesza 

4. Marian Czarkowski 

5. Aneta Gosk 

6. Aneta Grabowska 

7. Jolanta Jarnutowska 

8. Anna Mioduszewska 

9. Agnieszka Perkowska 

10. Aneta Siemiatycka 

11. Hanna Szumowska 

12. Mariola Tryniszewska 

13. Marek Zieliński 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Porządek dzienny posiedzenia: 

1. Wyznaczenie prowadzącego zebranie do czasu wyboru przewodniczącego Komisji. 

2. Wybór przewodniczącego Komisji. 

3. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji. 

4. Omówienie zadań i ustalenie trybu pracy komisji oraz obowiązków i uprawnień osób 

wchodzących w jej skład. 

5. Ustalenie sposobu niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji  

o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach przez komisję. 

6. Ustalenie planu działania komisji w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list 

kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta/burmistrza/prezydenta miasta 

(określenie harmonogramu dyżurów przyjmowania zgłoszeń). 
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7. Inne sprawy organizacyjne. 

Posiedzenie komisji rozpoczął  Pan Bogdan Pac – Sekretarz Gminy Zambrów, który 

poinformował, że wszyscy członkowie komisji zostali skutecznie powiadomieni o zebraniu 

Komisji. 

 

Ad. 1. 

Na podstawie § 3 ust. 4 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych do czasu wyboru 

przewodniczącego komisji pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczył najstarszy wiekiem 

członek komisji Pani Hanna Szumowska. 

 

Ad. 2.  

Komisja w głosowaniu jawnym wybrała ze swego składu Przewodniczącego Komisji, którym 

została Hanna Szumowska 

 

Uchwała Nr 1/18 (w załączeniu) 

 

Pani Hanna Szumowska przekazała prowadzenie posiedzenia Komisji dla nowo wybranego 

Przewodniczącego Komisji. 

 

Ad. 3. 

Komisja w głosowaniu jawnym wybrała ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego Jolanta 

Jarnutowska 

 

Uchwała Nr 2/18 (w załączeniu) 

 

Ad. 4.  

Pan Bogdan Pac – Sekretarz Gminy Zambrów zapoznał członków komisji z następującymi 

aktami prawnymi z zakresu prawa wyborczego:  

 Uchwałą 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; 

 Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 3 września 2018 r. w sprawie 

wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań 
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do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.; 

 Informacją Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach 

i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad 

miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na 

dzień 21 października 2018 r. (ZPOW-611-9/18); 

 Informacją Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach 

i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (ZPOW-611-2/18); 

 Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia 

wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów 

protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia 

do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu 

rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta; 

 Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów 

kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 

Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 

m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; 

Wyżej wymienione dokumenty wydano członkom Komisji. 

 

Ad. 5. 

Komisja ustaliła, że wszelkie informacje o pracy Komisji będą podawane do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zambrów, 

w Urzędzie Gminy Zambrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ugzambrow.pl) i na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Zambrów (www.ugzambrow.pl).  

 

Ad. 6.  

Komisja ustaliła, że zgłoszenia list kandydatów na radnych i wójta będą przyjmowane w pokoju 

nr 1 Urzędu Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów 

Komisja opracowała harmonogram pełnionych dyżurów (harmonogram w załączeniu). 

 

Ad. 7. 

Komisja na wniosek Wójta Gminy Zambrów powołała Pana Mariusza Kulesza na pełnomocnika 

do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Zambrowie. 

Uchwała Nr 3/18 (w załączeniu) 
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Członkowie Komisji wymienili się numerami telefonów kontaktowych. 

 

 

 

Przewodniczący 

Gminnej Komisji Wyborczej 

w Zambrowie 

 

Hanna Szumowska 


