
Protok6t Nr 1/18 

Z pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Miescie w dniu 12 wrzesnia 2018 

roku w godzinach ad 1400 do 1500 powolanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do rad 

gmin, rad powiatu, sejmik6w wojew6dztw oraz wyboru w6jta w wyborach samorzqdowych 

zarzqdzonych na dzien 21 pazdziernika 2018 roku . 

Posiedzenie odbylo si~ w pokoju nr 10, I pi~tro Urz~du Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 

Nowe Miasto. Pierwsze posiedzenie Komisji zwolal Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I -

Postanowienie z dnia 11 wrzesnia 2018 r. 

W posiedzeniu udziat wzi~li: 

l. Elibieta Anna Giiynska 

2. Agnieszka Alicja Jeglikowska 

3. Anna Kalinska 

4. Tomasz Nowalinski 

5. Gabriela Maria Podczaska 

6. Anna Wasiak 

7. Barbara Wiktorowicz 

8. Elibieta Zalewska 

9. Jadwiga Barbara Zielinska 

lista obecnosci stanowi zalqcznik do protokolu. 

Porz<ldek dzienny posiedzenia: 

l.Wyznaczenie prowadzqcego zebranie do czasu wyboru przewodniczqcego Komisji. 

2. Wyb6r przewodniczqcego Komisji . 

3. Wyb6r zast~pcy przewodniczqcego Komisji. 

4. Om6wienie zadan i ustalenie trybu pracy komisji oraz obowiqzk6w i uprawnien os6b wchodzqcych 

w jej sklad . 

5. Ustalenie sposobu niezwlocznego podania do publicznej wiadomosci informacji a skladzie, siedzibie 

i pelnionych dyiurach przez komisj~. 

6. Ustalenie planu dzialania komisji w zakresie przyjmowania zgloszen i rejestracji list kandydat6w na 

radnych oraz kandydat6w na w6jta (okreslenie harmonogramu dyiur6w przyjmowania zgloszen). 

7. Inne sprawy organizacyjne. 

Posiedzenie komisji rozpocz~la Elibieta Zalewska - Sekretarz Gminy Nowe Miasto, kt6ra 

poinformowala, ie wszyscy czlonkowie komisji zostali skutecznie powiadomieni a zebraniu Komisji. 



Ad. I. 

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

przewodniczqcego komisji pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczyl najstarszy wiekiem czlonek 

komisji Pani Barbara Wiktorowicz. 

Ad.2. 

Komisja w glosowaniu jawnym wybrala ze swego skladu PrzewodniczC}cego Komisji, kt6rym zostala 

Gabriela Barbara Podczaska. 

Uchwata Nr 1/18 (w ztC}czeniu) 

Pani Barbara Wiktorowicz przekazala prowadzenie posiedzenia Komisji dla nowo wybranego 

Przewodniczqcego Komisji. 

Ad.3. 

Komisja w glosowaniu jawnym wybrala ze swego grona Zast~pc~ PrzewodniczC}cego Barbar~ 

Wiktorowicz. 

Uchwata Nr 1/18 (w zatC}czeniu) 

Ad. 4. 

Pani Elibieta Zalewska - Sekretarz Gminy Nowe Miasto zapoznala czlonk6w komisji z nast~pujqcymi 

aktami prawnymi z zakresu prawa wyborczego: 

- Uchwalq Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 wrzesnia 2018 r. w sprawie regulamin6w 

terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia glosowania w obwodzie oraz 

ds. ustalenia wynik6w glosowania w obwodzie powolanych do przeprowadzenia wybor6w do rad 

gmin, rad powiat6w, sejmik6w wojew6dztw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybor6w w6jt6w, 

burmistrz6w i prezydent6w miast; 

- Uchwalq Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 wrzesnia 2018 r. w sprawie wytycznych dla 

terytorialnych komisji wyborczych dotyczqcych wykonywania zadan do dnia glosowania w wyborach 

organ6w jednostek samorzqdu terytorialnego, zarzqdzonych na dzien 21 pazdziernika 2018 r.; 

-Informacjq Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. 0 zasadach i sposobie zglaszania 

list kandydat6w na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczqcych do 

20000 mieszkanc6w zarzqdzonych na dzien 21 pazdziernika 2018 r. (ZPOW-611-9/18); 

- Informacjq Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. 0 zasadach i sposobie zglaszania 

kandydat6w w wyborach w6jta, burmistrza, prezydenta miasta zarzqdzonych na dzien 21 pazdziernika 

2018 r. (ZPOW-611-2/18); 

- Uchwalq Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 wrzesnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzor6w 

potwierdzen zgloszenia do rejestracji listy kandydat6w na radnych i wzor6w protokolow rejestracji listy 

kandydat6w na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgloszenia do rejestracji kandydata na wojta, 



burmistrza i prezydenta miasta wzoru protokotu rejestracji kandydata na wojta, burmistrza 


prezydenta miasta; 


Wyiej wymienione dokumenty wydano cztonkom Komisji. 


Ad. 5. 


Komisja ustalita, ie wszelkie informacje 0 pracy Komisji b~dq podawane do publicznej wiadomosci 


poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogtoszen na terenie Gminy Nowe Miasto, w Urz~dzie 


Gminy Nowe Miasto oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ugnowemiasto.pl) i na stronie 


internetowej Urz~du Gminy Nowe Miasto )www.ugnowemiasto.pl). 


Ad. 6. 

Komisja ustalita, ie zgtoszenia list kandydatow na radnych i w6jta b~dq przyjmowane w pokoju nr 10 


Urz~du Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8. 


Komisja opracowata harmonogram petnionych dyiurow (harmonogram w zatqczeniu) . 


Ad . 7. 


Komisja na wniosek Wojta Gminy Nowe Miasto powotata Pana Tomasza Nowalinskiego na 


petnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Miescie. 


Uchwata Nr 2/18 (w zat<,!czeniu) 

Przekazano cztonkom Komisji informacj~ 0 szkoleniu petnych sktad6w osobowych cztonkow Komisji, 

ktore organizuje Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I w dniu 13 wrzesnia 2018 r. 0 godz. 1530 w 

Ciechanowie. 

Cztonkowie Komisji wymienili s i~ numerami telefonow kontaktowych. 

Przewodniczqcy 


Gminnej Komisji Wyborczej 


w Nowym Miescie 


Gabriela Maria Podczaska 


http:www.ugnowemiasto.pl
http:bip.ugnowemiasto.pl


lista obecnosci 

na pierwszym posiedzeniu Gminnej Komisji Wyborczej 

w Nowym Miescie 

1. Data posiedzenia: 12 wrzesnia 2018 rok 

2. Miejsce posiedzenia: Urzqd Gminy Nowe Miasto 

Cztonkowie Komisji: 

f' ( !I/\ [. bf( n / 
{ 1 Lu.-.uJL [..\d, 'It'J1. Elibieta Anna Giiynska ... i .. ?, .................... .... . ......... . 


2. Agnieszka Alicja Jeglikowska ~.' •••~I ••••••••••••••• 

3. Anna Kalinska ....~~l~ .......................... 


4. Tomasz Nowalinski 

..G:4:;d~....?~..~......5. Gabriela Maria Podczaska 

6. Anna Wasiak ......H~\IMl-.... . 8~::t 

7. Barbara Wiktorowicz 

8. Elibieta Zalewska 

9. Jadwiga Barbara Zielinska ......... :~~ ............... 




Uchwata Nr 1/2018 

Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Miescie 

z dnia 12 wrzesnia 2018 roku 

w sprawie: ukonstytuowania si~ Komisji 

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 

wyborczy (Oz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia 

wybor6w organ6w jednostek samorzqdu terytorialnego zarzqdzonych na dzien 

21 paidziernika 2018, uchwala si~, co nast~puje: 

§ 1 Na przewodniczqcego Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Miescie 

wybrana zostata Pani Gabriela Maria Podczaska. 

§ 2 Na zast~pc~ przewodniczqcego Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym 

Miescie wybrana zostata Pani Barbara Wiktorowicz. 

§ 3 Uchwata wchodzi w iycie z dniem podj~cia. 

Barbara Wiktorowicz 

Cztonek Komisji 



Uchwala Nr 2/2018 


Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Miescie 


z dnia 12 wrzesnia 2018 roku 


w sprawie: powolania pelnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji 

Wyborczej 

Na podstawie zarzqdzenia Nr 35/2018 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 

24 sierpnia 2018 roku Gminna Kornisja Wyborcza powotuje: 

§ 1 Na petnomocnika do spraw obstugi informatycznej Gminnej Komisji 

Wyborczej w Nowym Miescie powotuje si~: 

Pana Tomasza Nowalinskiego. 

§ 2 Uchwata wchodzi w iycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy 

Gminnej Komisji Wyborczej 

w Nowym Miescie 

Gabriela Maria Podczaska 


