
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze

z dnia 21 wrze nia 2010 r.

o przyjmowaniu zawiadomie  o utworzeniu komitetów wyborczych
i zamiarze zg oszenia kandydatów na radnych na obszarze

Województwa Lubuskiego

Komitety wyborcze stowarzysze  i organizacji spo ecznych oraz komitety wyborcze
wyborców maj ce zamiar zg osi  kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku
na terenie jednego województwa sk adaj  zawiadomienie o utworzeniu komitetu do miejscowo

ciwego Komisarza Wyborczego w terminie do 4 pa dziernika 2010 r. (art. 64 e i art. 64 f
Ordynacji wyborczej)

1. Komisarz Wyborczy w Gorzowie
Wlkp. ul. Jagiello czyka 8, pok. 602,
VI pi tro

(gmach Lubuskiego Urz du
Wojewódzkiego)

- przyjmuje zawiadomienia od komitetów
wyborczych maj cych swoj  siedzib  na terenie
powiatów:

Gorzowskiego,
Mi dzyrzeckiego,

ubickiego,
Strzelecko-Drezdeneckiego,
Sul ci skiego i

miasta na prawach powiatu Gorzów Wlkp.
2. Komisarz Wyborczy w Zielonej

Górze, ul. Podgórna 7, pok.203
II pi tro
(gmach Urz du Marsza kowskiego)

- przyjmuje zawiadomienia od komitetów
wyborczych maj cych siedzib  na terenie
powiatów:

Kro nie skiego,
Nowosolskiego,

wiebodzi skiego,
Wschowskiego,
Zielonogórskiego,

aga skiego,
arskiego i

miasta na prawach powiatu Zielona Góra

Komitety wyborcze maj ce zamiar zg osi  kandydatów na radnych w wi cej ni
jednym województwie sk adaj  zawiadomienie do Pa stwowej Komisji Wyborczej.

Czas przyjmowania zawiadomie  od godz. 800 do godz. 1530 w siedzibach Komisarzy
Wyborczych codziennie z wyj tkiem dni wolnych od pracy (sobota) 25 wrze nia 2010 r.
 i (niedziele)  26 wrze nia 2010 r. oraz 3 pa dziernika 2010 r.

W tych samych godzinach b  przyjmowane zawiadomienia dodatkowo w sobot
dnia 2 pa dziernika 2010 r.

Je eli koniec terminu wykonania czynno ci okre lonej w ustawie przypada na sobot  albo dzie
ustawowo wolny od pracy, termin up ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art.205, ust.2).

     Komisarz Wyborczy Komisarz Wyborczy
       w Gorzowie Wlkp   w Zielonej Górze

     /-/ Zbigniew Pi tek         /-/ Bogumi  Hoszowski


