Załącznik
do uchwały Nr 3
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
w Rzeszowie
z dnia 27 wrgeśnia 28tr4 r.
KOMurilIKAT

W dniu ?7 wrze:§nia 2l1Ą r. odbyło §ię inauguracyjne posiedzenie
Woj*wódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie, powołane"i do przeprowadeenia
w dniu 16 lisiopada 2014 r, wyborów do §e.imiku Województwa Podkarpackłegc.
I

Komisja dokonała wyboru zastępcy przewodnicząc*g§ Wojewodzkiej Komisji

Wyborcz*j

w Rzeszowie, omówik

swoje zadania

i

tryb pra§y oraz obowiązki

i uprawnienia osób wchodzących w jej skład, uchwaliła plan pracy, ustaliła sposób

podania do publicznej wiadomości informacji a składzie Komisji oraz o swojej
siedzibie i *zasie pracy, ustaliła także plan działań związanych z przyjmowaniem
zgłaszeń list kandydatów na radnych do §ejmiku Woiewództwa Podkarpackiego.
ll
§kład Woiewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie, pCI jej ukonstytuowaniu,
prxedstawia się następującc:
1} Przewodniczą*y - Witcłd Olech,
2) Zastępca przewodniczące§o - Grzegorz Piotr Teresakiewicz,
człnnkowie:
1} Grażyna Zofia §uż,
2} Bogusław Józef lnglot,
3) Wojciech Mieczysław Jaślar,
4) Mariola Helęna Lasek,
5} Lilianna Krystyna Mierzwa-Eędowska,
6} Ewelina Maria Pawłucka,
7} Agnieszka JusĘna Wrób*l.

lll
Siedaiba Wojewodzki*j Komisji Wyborczej w Rzesaowie micści się w budynku
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódziwa Podkarpackiego w Raeszowie, al, Łukasła
Cieplińskiego 4, l piętro, pok.149.
lV
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Rzeszowię ustaliła plan dyźurów swoich człnnków
dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatow na radnych do §ejmiku Wojewodztwa
Podkarpackiego. ffyzury pełnione będą w siedzibie Komisji:
1} w dniach 2§ i 3§ wrześniaoraz 1 października 2014 r" * od goda. 14.0D do godz.
17.00,

2i w dni*eh 2 i 3 października 2S14 r. * od godz, 12.00 do godz. 18"0ff,
3} w dniu 6 października 2014 r, - od godz. 12,00 do gode. 1S.00,
4} w dniu 7 pażdziernika 2§14 r. - od goda, 10,0CI do godz, 24.00,

v

Z Wojewódzką Komisją Wyborczą w Rzeszowie można się kontaktować tęlefonicznie
* nr tel"lfaks i'!7) 773 S0 46
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