
 

 
INFORMACJA 

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RAJGRODZIE 

z dnia 11 września 2018 r. 

 
o składzie komisji, jej siedzibie i pełnionych dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń list 
kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza w wyborach do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 
Na podstawie art. 178 ust. 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) i § 3 ust. 2 pkt 4 regulaminu terytorialnych komisji 
wyborczych stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 
3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych 
powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów  i 
prezydentów miast, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: 

 
1. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Rajgrodzie: 

 
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość 

zamieszkania 

Funkcja w komisji 

1 Milewska Wiesława Woźnawieś Przewodniczący 

2 Orłowski Tadeusz Biebrza Z-ca Przewodniczącego 

3 Bagińska Magdalena Bełda Członek 

4 Dąbkowska Katarzyna Celina Kosówka Członek 

5 Gliniecka Anna Rajgród Członek 

6 Jórski Kamil Biebrza Członek 

7 Nowakowski Jarosław Biebrza Członek 

8. Nowicka Teresa Rajgród  Członek 

9. Stankiewicz Magda Wólka Piotrowska Członek 

 
2. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Rajgrodzie. 

 
Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród pok. Nr 3, 

tel. 86 272 19 40 lub 86 272-19-59. 

 
3. Terminy pełnienia dyżurów dla przyjmowania list kandydatów na radnych i zgłoszeń 

kandydatów na Burmistrza Rajgrodu. 

 
1) przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych odbywać się będzie w siedzibie 

komisji w dniach roboczych:  

 



 

a) od 12.09.2018 r. do 14.09.2018 r. w godz. 10:00 – 15:00; 

b) w dniu 15.09.2018 r. w godz. 10:00 – 14:00 ; 

c) w dniu 17.09.2018 r. w godz. 10:00 – 24:00. 

2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na burmistrza odbywać się będzie w siedzibie 
komisji w dniach roboczych:  

a) od 17.09.2018 r. do 25.09.2018 r. w godz. 12:00 – 15:00; 

b) w dniu 26.09.2018 r. w godz. 12:00 – 24:00. 

 
      Przewodniczący 

          Miejskiej Komisji Wyborczej w Rajgrodzie 

     /-/ 

    Wiesława Milewska 

 


