
 
OBWIESZCZENIE 

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PODKOWIE LEŚNEJ 
z dnia 21 marca 2019 r. 

 

o składzie i siedzibie Komisji oraz o dyżurach związanych  
z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów  

na radnych w wyborach uzupełniających  
do Rady Miasta Podkowa Leśna  

zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r. 
 

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 i 5 Regulaminu terytorialnych komisji 
wyborczych stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych                     
i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie 
oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do 
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw                     
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, podaje się informację o składzie i siedzibie Komisji oraz o dyżurach 
związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na 
radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna  
zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r. 
 
Skład Komisji: 
Przewodniczący Komisji:    Wiesław Jan Federowicz, 
Z-ca Przewodniczącego Komisji: Marta Joanna Niedzieska, 
Członkowie Komisji: 

Stanisław Januszewski, 
Magdalena Anna Kapuścińska, 
Paweł Jerzy Latuszkiewicz, 
Agnieszka Ewa Mizielińska, 
Robert Kamil Mizieliński, 
Elżbieta Romana Siedlecka, 
Katarzyna Marlena Tusińska. 

   
 
Siedziba Komisji: 
  Urząd Miasta Podkowa Leśna 
  ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna (sala ślubów na parterze budynku) 
  tel. 22 759-21-01 
 

 
 
 
 



   

Harmonogram dyżurów członków Komisji związanych z przyjmowaniem do 

zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych: 

 

Lp. Data dyżuru Godziny dyżuru 

1. 22.03.2019 r. (piątek) 10.00-12.00 

  2. 25.03.2019 r. (poniedziałek) 14.00 - 24.00 

 

 

Poza ww. harmonogramem dyżurów Komisja będzie spotykać się w terminach 

wynikających z kalendarza wyborczego w zależności od potrzeb, zgodnie                             

z Kodeksem wyborczym oraz wytycznymi i regulaminem terytorialnych komisji 

wyborczych. 

 

Dyżury pełnione będą w siedzibie Komisji: 

  Urząd Miasta Podkowa Leśna 

  ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna (sala ślubów na parterze budynku). 
 

 
 
 
 
                                Wiesław Federowicz 

/-/ 
                  Przewodniczący 

   Miejskiej Komisji Wyborczej  
                                                                                 w Podkowie Leśnej  
 

 

 

 


