
KOMUNIKAT 
 

Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie 
z dnia 24 września 2014 r. 

 
Gminna Komisja Wyborcza w Lipnie podaje do publicznej wiadomości,  

co następuje: 

 
1. Gminna Komisja Wyborcza w Lipnie listy kandydatów na radnych do Rady Gminy w Lipnie  

i kandydatów na Wójta Gminy Lipno wybieranych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 
2014 r. przyjmuje w swojej siedzibie w Lipnie przy ul. Mickiewicza 29 w Urzędzie Gminy Lipno,  
w Sali posiedzeń, tel.54 2886234, 54 2886200 wew. 64. 
 

2. Zgłoszenie list kandydatów na radnych wybieranych do Rady Gminy Lipno, odrębnie dla każdego 
okręgu wyborczego utworzonego dla wyboru tej Rady, mogą być dokonane najpóźniej do dnia  
7 października 2014 r. do godz. 2400. 

 
3. Jeżeli w terminie ustawowym nie zostanie w danym okręgu wyborczym zgłoszona żadna lista 

kandydatów albo tylko jedna lista kandydatów, a liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie 
radnych wybieranych w okręgu lub mniejsza od niej, przedłuża się o 5 dni, licząc od dnia 
rozplakatowania obwieszczenia (nie wliczając dnia plakatowania) możliwość dokonywania 
dodatkowych zgłoszeń.  

 
4. Zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Lipno mogą być dokonane najpóźniej do dnia  

17 października 2014 r. do godz.2400. 
 

5. Jeżeli w ustawowym terminie zgłaszania kandydatów, nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na 
wójta lub zgłoszono tylko jednego kandydata, komisja wzywa niezwłocznie przez rozplakatowanie 
obwieszczeń do dokonania dodatkowych zgłoszeń w terminie 5 dni od dnia rozplakatowania.  

 
6. W okresie przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w pkt 2,3,4 i 5 w siedzibie Gminnej Komisji 

Wyborczej członkowie Komisji będą przyjmowali zgłoszenia w dniach:  

 29.09.2014r. (poniedziałek), w godzinach 1300 – 1500, 

 01.10.2014r. (środa), w godzinach 800 – 1000, 

 03.10.2014r. (piątek), w godzinach 1400 – 1600, 

 06.10.2014r. (poniedziałek), w godzinach 1100 – 1500, 

 07.10.2014r. (wtorek), w godzinach 1600 – 2400, 

 08.10.2014r. (środa), w godzinach 900 – 1000, 

 13.10.2014r. (poniedziałek), w godzinach 1300 – 1500, 

 16.10.2014r. (czwartek), w godzinach 1100 – 1800, 

 17.10.2014r. (piątek), w godzinach 1600 – 2400, 

 20.10.2014r. (poniedziałek), w godzinach 900 – 1100, 
 

7. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 2 i 4 powinny być doręczone w siedzibie Gminnej Komisji 
Wyborczej w Lipnie przez pełnomocnika komitetu wyborczego bądź przez osobę przez niego 
upoważnioną. Zgłoszenia powinny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku 
Kodeks wyborczy, a także w przepisach wydanych na ich podstawie. 

 
Przewodnicząca 

Gminnej Komisji Wyborczej  
            Ewa Rzepczyńska 


