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POSTANOWIENIE NR 92/2019 

 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I 

z dnia 7 maja 2019 r. 

w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych 

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I 

postanawia, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie 

Dobromierz, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się: 

1. Dorota Dymek, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza 

Wyborczego), zam. Roztoka 

§ 2. 

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie 

Świdnica, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się: 

1. Bernadetta Hajduga, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza 

Wyborczego), zam. Bystrzyca Dolna 

 

§ 3. 

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie 

Świdnica, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się: 

1. Agnieszka Hajduga, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza 

Wyborczego), zam. Bystrzyca Dolna 

 

§ 4. 

Uzupełnia się skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w gminie Świdnica, powołanej w 

celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 

2019 r. zgodnie z dyspozycją art. 182 §8b pkt 2) Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 

684), powołując do jej składu niżej wymienionego członka:   

 

1. Elżbieta Jolanta Dzamara, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza 

Wyborczego), zam. Lubachów 

 

 

 



 

 

§ 5. 

Uzupełnia się skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w gminie Świdnica, powołanej w 

celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 

2019 r. zgodnie z dyspozycją art. 182 §8b pkt 2) kodeksu wyborczego (DZ. U. z 2019 r. poz. 

684), powołując do jej składu niżej wymienionego członka:  

1. Aneta Teresa Dzamara-Szakiel, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez 

Komisarza Wyborczego), zam. Lubachów 

 

§ 6. 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Komisarz Wyborczy 

w Wałbrzychu I 

 

/-/ Dariusz Pająk 

 


