
  

 

 

 

 Protokół  

 

z pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Żabnie odbytego w dniu                

12 września 2018r. 

 

1. Stosownie do art. 178  § 7  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks Wyborczy (Dz.U.  

z 2018r., poz.754 z późn. zm.) zwołano pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji 

Wyborczej celem dokonania wyboru przewodniczącego i jego zastępcy oraz ustalenie 

harmonogramu pracy Komisji. 

2. Członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu) dokonali wyboru 

przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Komisji. W głosowaniu jawnym 

jednogłośnie na przewodniczącego MKW w Żabnie wybrano Panią Halinę Barbarę 

Ilcewicz a  zastępcą wybrano Panią Joannę Kingę Lechowicz. 

3. Pani przewodnicząca Komisji podziękowała za wybór oraz przedstawiła 

harmonogram prac Komisji do dnia wyborów. Ustalono, że członkowie Komisji będą 

odbywać dyżury celem rejestracji kandydatów na radnych i Burmistrza codziennie od 

dnia 13 września 2018r do dnia 17 września 2018r w następujących godzinach:                 

- czwartek - od 13:00 do 15:30 

– piątek – od 12,30 do 15,00 

- sobota – od 9,00 do 12,00 oraz w dniu 17 września, od 15,00 do godziny 24:00. 

Harmonogram dalszych dyżurów po dniu 17 września Komisja ustali w innym 

terminie. 

4. Sekretarz Gminy przedstawił zadania MKW w Żabnie określone w przepisach 

wyborczych zwracając szczególną uwagę na sprawy związane z rejestracją 

kandydatów na radnych i Burmistrza oraz na obowiązki Komisji w dniu wyborów. 

5. Na tym protokół zakończono. 

 

 

Żabno, dnia 12 września 2018r.    Przewodniczący MKW w Żabnie

     

  Halina Barbara Ilcewicz 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uchwała Nr 1/18 

Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. 

 

 

w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego  

Miejskiej Komisji Wyborczej w Żabnie.  

 

Na podstawie  art.178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks 

wyborczy ( Dz. U. z 2018r, poz. 754 z późn. zm. ) Miejska Komisja Wyborcza                 

w Żabnie uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1. W wyniku glosowania jawnego przeprowadzonego podczas pierwszego 

posiedzenia MKW w Żabnie wybrano: 

 

1/ Panią Halinę Barbarę Ilcewicz – Przewodniczącym MKW, 

2/ Panią Joannę Kingę Lechowicz - Z-cą Przewodniczącego MKW. 

 

§ 2.1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu                               

do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy oraz                   

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabno. 

        2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrza Żabna.  

 

 

 

Przewodniczący 

Miejskiej Komisji Wyborczej 

    w Żabnie 

 
Halina Barbara Ilcewicz 

 

 

 


