PROTOKÓŁ NR 4
Z PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKŁADU OSOBOWEGO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
które odbyło się dnia 26 października 2015 r. o godz. 15.15,
w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Rynek 2
Zgodnie z wyznaczonym terminem w dniu 26 października br. o godz. 15.15 w Urzędzie
Gminy Brody zebrali się:
Wójt Gminy Brody – Ryszard Stanisław Kowalczuk,
Gminna Komisja Wyborcza w składzie:
- Beata Ewa Kowalczuk - przewodnicząca,
- Barbara Czahajda - z-ca przewodniczącej
członkowie:
- Anna Katarzyna Jurys
- Barbara Wiesława Kowalczuk
- Tomasz Przemysław Borek
- Dariusz Domański
oraz Krzysztof Depczyński - Kandydat na członka komisji
w celu przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowej komisji wyborczej.
Pani Beata Kowalczuk przekazała zebranym następujące informacje:
1. W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brody zarządzonych na dzień 15 listopada 2015
roku dwa komitety wyborcze oraz wójt gminy zgłosiło kandydatów na członków obwodowej
komisji wyborczej:
1. Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Gmina Brody- Lepsze Lubuskie– 1 osoba
2. Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina –Nasz Dom – 1 osoba
3. Osoba wskazana przez Wójta Gminy Brody – 1 osoba
Ponieważ liczba zgłoszonych kandydatów zgłoszonych w trybie , o którym mowa w art. 182 & 5
była mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji dokonano naboru
chętnych na członków komisji z pośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców. Zgłosiło
się 8 osób.
Razem: 11 osób
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych rozpatrzone zostały
zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie. Zgłoszenia te zostały zweryfikowane pod kątem
sprawdzenia poprawności danych zawartych w zgłoszeniu zawierających: imię, nazwisko, adres
zamieszkania oraz numer PESEL kandydata do obwodowej komisji .
Po dokonaniu weryfikacji ustalono, iż dokonano zgłoszeń kandydatów na członków okw Nr 1,
przekraczający dopuszczalny skład komisji, w związku z powyższym zgodnie z art. 182 § 2 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy o składzie komisji decyduje publiczne losowanie
przeprowadzone przez właściwą terytorialnie komisje wyborczą.
W następnej kolejności Pani Beata Kowalczuk poinformowała zebranych o zasadach
przeprowadzania losowania (zacytowano art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy oraz § 8 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie
powoływania obwodowych komisji wyborczych). Następnie Pani Beata Kowalczuk zapytała obecnych
czy są pytania lub czy zgłaszają jakieś uwagi dotyczące przedstawionych informacji. Nie było pytań i

nie zgłoszono żadnych uwag. Wobec powyższego przystąpiono do przebiegu losowania:  dokonano
losowania kandydatów spośród zgłoszonych kandydatów z wyborców w ten sposób, że nazwiska
kandydatów oznaczono kolejnymi numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu,  do
koperty włożono karteczki z numerami od 1 do 8- odpowiadały poszczególnym kandydaturom .
Następnie kolejno losowano 4 karteczki i odczytywano nazwiska osób. Osoby te zgodnie z art. 182§
7uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. powołanie zostaną w skład
obwodowej komisji wyborczej Nr 1 .
Wylosowano do składu komisji
1

Tadeusz Sosnowski

Brody

z wyborców

2

Beata Marzena Skórecka

Kumiałtowice

z wyborców

3

Jerzy Mariusz Czernichowski

Brody

z wyborców

4

Tadeusz Kowalczuk

Brody

z wyborców

Na tym losowanie zakończono.
Protokołowała Barbara Kowalczuk
Podpisy osób biorących udział w losowaniu:
Ryszard Kowalczuk
Beata Kowalczuk
Barbara Czahajda
Anna Jurys
Barbara Kowalczuk
Tomasz Borek
Dariusz Domański
Krzysztof Depczyński

