Komisarz Wyborczy
w Łodzi

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Łodzi
z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa
Łódzkiego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1, § 2, § 6 i § 8 ustawy 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.1), po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów
komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
postanawiam, co następuje:
§1
powołuję Wojewódzką Komisję Wyborczą w Łodzi w składzie określonym w załączniku
nr 1 do postanowienia.

§2
1. Powołuję powiatowe komisje wyborcze: w Brzezinach, w Łodzi, w Pabianicach
i w Zgierzu w składach określonych w załącznikach od nr 2 do nr 5 do postanowienia.
2. Upoważniam Starostów: Brzezińskiego, Łódzkiego Wschodniego, Pabianickiego
i Zgierskiego do zorganizowania pierwszych posiedzeń powiatowych komisji
wyborczych właściwych dla siedzib powiatów.

§3
1. Powołuję Miejską Komisję Wyborczą w Łodzi w Mieście na Prawach Powiatu Łódź
w składzie określonym w załączniku nr 6 do postanowienia.
2. Upoważniam Prezydenta Miasta Łodzi do zorganizowania pierwszego posiedzenia
Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi.
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102,
poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.
poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 ,180 i 1072.

§4
1. Powołuję gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach (miastach)
położonych na obszarze jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w § 2,
w składach określonych w załącznikach od nr 7 do nr 33 do postanowienia.
2. Upoważniam wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do zorganizowania
pierwszych posiedzeń gminnych i miejskich komisji wyborczych na obszarze
właściwych miast i gmin.
§5
1. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza
Wyborczego w Łodzi.
2. Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi podlega wywieszeniu w siedzibach
powiatowych oraz gminnych (miejskich) komisji wyborczych.
3. Składy powiatowych komisji wyborczych podlegają wywieszeniu odpowiednio
w siedzibach gminnych (miejskich) komisji wyborczych.
4. Skład terytorialnej komisji wyborczej zamieszcza się w Biuletynie Informacji
Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną danej terytorialnej komisji
wyborczej.

Komisarz Wyborczy
w Łodzi
/-/ Tomasz Szabelski

Załącznik nr 8
do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Łodzi
z dnia 22 września 2014 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Brójcach
Urząd Gminy Brójce, Brójce 39 - pokój nr 1a
skład komisji:
1. Daniela Kaniorska, zam. Bukowiec
zgłoszenia dokonał: KWW Bolesława Domińskiego
2. Kamil Paweł Muszyński, zam. Wola Rakowa
uzupełnienie składu, wyborca
3. Barbara Piasta, zam. Kurowice
uzupełnienie składu, wyborca
4. Monika Popek, zam. Brójce
uzupełnienie składu, wyborca
5. Wiesława Marianna Promińska, zam. Kurowice
zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Alfreda Skrzyńska, zam. Brójce
zgłoszenia dokonał: KWW Nasza Gmina
7. Włodzmierz Warych, zam. Bukowiec
zgłoszenia dokonał: KWW Nowe Brójce

