
UCHWALANr 5 
REJONOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 8 

W CIECHANOWIE 

z dniaG maja 2019 roku 

w sprawie ustalenia planu szkolen ohwodowych komisji wyhorczych w wyborach 
poslOw do Parlamentu Europejskiego zarzqdzonych na dzien 26 maja 2019 roku 

Na podstawie art. 175 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2019 r., poz. 684) oraz uchwaly Nr 2012019 Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 
marca 2019 r. w sprawie regulamin6w okrygowych, rejonowych i obwodowych 
komisji wyborczych powolanych do przeprowadzenia wybor6w do Parlamentu 
Europejskiego (M.P. z 2019 r., poz. 335) Rejonowa Komisja Wyborcza Nr 8 w 
Ciechanowie uchwala co nastIYPuje: 

§ 1 

Ustala siy plan szkolen obwodowych komisji wyborczych powolanych do 
przeprowadzenia glosowania w wyborach pos16w do Parlamentu Europejskiego 
zarzildzonych na dzien 26 maja 2019 roku w brzmieniu zalilcznika do niniejszej 
uchwaly. 

§2 

1. Celem szkolen calych ~klad6w obwodowych komisji wyborczych jest przekazanie 
wszystkim czlonkom, osobom powolanym w sklad komisji praktycznej wiedzy 
dot. zgodnego z prawem przygotowania i sprawnego przeprowadzenia glosowania 
w obwodzie. 

2. Tematyka szkolen calych sklad6w osobowych obwodowych komisji wyborczej 
obejmuje sprawy zwiilzane z: 
1) ustaleniem sposobu wykonywania zadan komisji w przededniu i w dniu 

wybor6w, w tym dyzur6w jej czlonk6w oraz wsp61dzialanie z pe!nomocnikami 
Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Ciechanowie, 

2) przekazywaniem danych z obwodu 0 1iczbie os6b uprawnionych do glosowania 
oraz 0 liczbie wydanych kart do glosowania na zasadach okreslonych w pismie 
DCI-553-4/19 z dnia 6 maja 2019 r., 

3) przebiegiem glosowania w obwodzie i poprawnym ustaleniem wynik6w 
glosowania; sporz,,!dzeniem protokolu glosowania w obwodzie oraz podaniem 
wynik6w do publicznej wiadomosci, 

4) przekazywaniem protokolu glosowania do rejonowego punktu odbioru 
protokolu, 

5) uSllwaniem ewentualnych nieprawidlowosci w protokole glosowania, 
6) postypowaniem z dokumentami komisji z wybor6w po zakonczeniu 

glosowania. 
§3 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjt(cia i podlega przekazaniu pelnomocnikom 
Rejonowej Komisji Wyborczej oraz W6jtom, Burmistrzom i Prezydentowi Miasta 

Ciechan6w. 

Mariusz Wa!Jdtma. 
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Plan Zahtcznik do Uchwary- m 5 
z dniab maja 2019r. 

szkolen przewodnicZllcych i zastC(pc6w przewodnicz'lcych obwodowych komisji wyborczych wraz z urz«<lnikami wyborczymi z obszaru powiatu ciechaoowskiego, 
plonskiego, ZuromiD.skiego, mlawskiego i przasnyskiego w wyborach pos16w do Parlamentu Europejskiego zarz'ldzonych na dzien 26 maja 2019 r. 

Rodzaj szkolenia Data Godzina 
Miejsce szkolenia Prowadzllcy 

Nazwagminy Uwagi szkolenia szkolenie 
1 2 3 4 5 6 7 

Powiat Ciechanowski Elzbieta Zgl~c Powiat Ciechanowski 
16.0S.2019r. 1000 Sala konferencyjna m. Ciechaoow 

Starostwa Powiatowego gm. Ciechan6w 

ul 17 Stycznia 7 gm. Glinojeck 
gm. Golymin-Osrodek 
gm.Grndusk 
gm.Ojrzen 

Szkolenia 
gm. Opinog6ra G6rna 
gm.Regimin 

przewodnicz/tcych i gm.Sonsk 
zastl(pcOW 

Utcznie 123 os6b 
przewodnicz/tcych 

obwodowych komisji 16.0S.2019r. 1000 Powiat Mlawski Tomasz Grzegorz Powiat Mlawski 
wyborczych wraz z Miejski Dom Kultury w Mync m.Mlawa 

urz«<dnikami wyborczymi Mlawie uL Stary Rynek gm. Dzierzgowo 
Sala Kina Kosmos gm. Lipowiec Koscielny 
23 654-35·85 gm. Radzan6w 
536-150-344 gm. Strzegowo 

gm. Stupsk 
gm. Szrensk 
gIll. Szydlowo 
gm. Wieczfnia Koscielna 
gm. Wisruewo 

L'lcznie 116 osOb 
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13.05.2019r. 1000 Powiat Pr!,.asnr,ski Waclaw D"bkowski Powiat Przasnyski 
Miejski Dom kultury w m. Przasnysz 
Przasnyszu gm. Chorzele 

29 752-32-20 gm. Czemice Borowe 
gm. Jednorozec 
gm. Krasne 
gm. Krzynowloga Mala 
gm. Przasnysz 

L"cznie 130 os6b 

14.05.2019r. 1000 Powiat Zurominski Mariusz Waldemar Powiat Zurommski 

Vrzltd Gminy i Miasta w Kr6likowski gm. BieZUti 

Zurominie gm. Kuczbork-Osada 
gm. Lubowidz 
gm.Lutocin 
gm. Siemi"tkowo 
gm. Zuromin 

L"cznie 64 os6b 

17.05.2019r. 1000 Powiat Plonski Daniel Pawel Powiat PIOIiski 

Hotel Poswi"tne M ychlillski m.Plonsk 

236630740 m. Raci<ti 
gm. Baboszewo 
gm. Czerwmsk Nad Wisl" 
gm. DzierZ<\Znia 
gm.Joniec 
grrr.Naruszewo 
grrr. Nowe Miasto 
grrr. Ploiisk 
gm. Raci"z 
gm. Sochocin 
gm. Zaluski 

4cznie 164 os6b 
szkolenie 

w terrninie do 
Szkolenie calych 22.052019 r.. Vrzlid Gminy/Miasta Vrz«dnik wyborczy wg. skladu osobowego komisji organizuje 

sldad6w osobowych urz"dnik 

obwodowych komisji wyborczyw 

wyborczych 
gminie(miescie) 
w porozumieniu 
zurz«dami 

" 
I groin/miast 
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