http://bip.wiszniamala.pl/Article/get/id,18484.html (http://bip.wiszniamala.pl/Article/get/id,18484.html)

Eurowybory '14
Obwieszczenia o składach obwodowych komisji:
Obwód nr 1 (http://89.161.175.25/download/wybory/2014/euro/Obwieszczenie%20skład%20komisji%20OKW%201.pdf);
Obwód nr 2 (http://89.161.175.25/download/wybory/2014/euro/Obwieszczenie%20skład%20komisji%20OKW%202.pdf);
Obwód nr 3 (http://89.161.175.25/download/wybory/2014/euro/Obwieszczenie%20skład%20komisji%20OKW%203.pdf);
Obwód nr 4 (http://89.161.175.25/download/wybory/2014/euro/Obwieszczenie%20skład%20komisji%20OKW%204.pdf);
Dowozy do lokali wyborczych:
Obwód nr 1 (http://89.161.175.25/download/wybory/2014/euro/o1.pdf);
Obwód nr 2 (http://89.161.175.25/download/wybory/2014/euro/o2.pdf);
Obwód nr 3 (http://89.161.175.25/download/wybory/2014/euro/o3.pdf);
Obwód nr 4 (http://89.161.175.25/download/wybory/2014/euro/o4.pdf);
Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych - Zarządzenie nr 66/2014.pdf
(http://89.161.175.25/download/wybory/2014/euro/Zarządzenie%20nr%2066_2014.pdf)
Informacja w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wisznia Mała dla przeprowadzenia
wyborów

posłów

do

Parlamentu

Europejskiego

w

dniu

25

maja

2014

r.

- *.pdf

(http://89.161.175.25/download/wybory/2014/euro/Informacja_552014.pdf)
KOMUNIKAT PAŃSTWOWE J KOMISJI WYBORCZE J z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z
wyborami

do

Parlamentu

Europejskiego,

zarządzonymi

na

dzień

25

maja

2014

r.

- więcej

(http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_04/66412e1376765c55f360e896e7f08d90.pdf);
Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informację
o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości
głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych

na

dzień

25

maja

2014

r.

- więcej

(http://89.161.175.25/download/wybory/2014/euro/obwieszczenie_23042014.pdf);
Gminny

wzór

zgłoszenie

członków

komisji

(http://89.161.175.25/download/wybory/2014/euro/Gminny%20wzór%20zgłoszenie%20członków%20komisji.doc)

- *.doc
- *.pdf

(http://89.161.175.25/download/wybory/2014/euro/Gminny%20wzór%20zgłoszenie%20członków%20komisji.pdf)
UCHWAŁA PAŃSTWOWE J KOMISJI WYBORCZE J z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji
wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej więcej

(http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-pe/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-11-

kwietnia-2011-r-w-sprawie-powolywania-obwodowych-komisji-wyborczych-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-kraju-wwyborach-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-prezydenta-rze.html);
Ustawowe terminy czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu - więcej (http://info.pkw.gov.pl/parlamenteuropejski-2014/ustawowe-terminy-czynnosci-wyborczych-zwiazanych-z-udzialem-w-glosowaniu.html);

Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej - więcej (http://info.pkw.gov.pl/gdzie-zglosic-chec-udzialuw-pracy-obwodowej-komisji-wyborczej/gdzie-zglosic-chec-udzialu-w-pracach-obwodowej-komisji-wyborczej.html);
Uprzejmie informuję, że na stronie Państwowej Komisji Wyborczej ukazały się wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej nr
ZPOW-903-55/14 z 20 marca 2014 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych - więcej
(http://pkw.gov.pl/2014/wyjasnienia-panstwowej-komisji-wyborczej-dotyczace-udzialu-w-pracach-obwodowych-komisjiwyborczych.html);
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych więcej (http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/503679155865899dff71eb4840c28f0d.pdf);
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na
polskich statkach morskich - więcej (http://pkw.gov.pl/2014/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniuw-obwodach-glosowania-utworzonych-za-granica-i-na-polskich-statkach-morskich-w-wyborach-do-parlamentu-europejskiegoktore-zostana-zarzadzone-na-dzien-25-maja-2014-r.html);
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju - więcej
(http://pkw.gov.pl/2014/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowaniautworzonych-w-kraju-w-wyborach-do-parlamentu-europejskiego-ktore-zostana-zarzadzone-na-dzien-25-maja-2014-r.html);
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania
oraz

warunkach

ważności

głosu

stosowanej

w

wyborach

do

Parlamentu

Europejskiego

(http://pkw.gov.pl/2014/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-17-lutego-2014-r-w-sprawie-ustalenia-wzoruinformacji-o-sposobie-glosowania-oraz-warunkach-waznosci-glosu-stosowanej-w-wyborach-do-parlamentueuropejskiego.html);
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