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Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Informacja - liczenie kart

INFORMACJA - otwarcie lokali wyborczych 

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I o zarejestrowanych
listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

w okręgu wyborczym nr 4 

Postanowienie nr 2002019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 6 maja
2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łomianki

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

Obwieszczenie Burmistrza Łomianek z dnia 24 kwietnia 2019 roku o numerach
oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień

26 maja 2019 r. 

Postanowienie Nr 103/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9
kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji

wyborczych. 

Załącznik do postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie III Nr 103/2019

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do

Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.
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Informacja w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26

maja 2019 r. 

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych

na dzień 26 maja 2019 r.  

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o
postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej    w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i

siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Załącznik do uchwały ws. informacji o sposobie głosowania

Metadane

Data publikacji : 05.03.2019
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

Poprzedni Strona

https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23562
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23562
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23562
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23562
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23562
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23563
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23563
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23563
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23563
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23564
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23564
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23564
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23564
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23564
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23565
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23565
https://bip.lomianki.pl/download.php?s=2&id=23565
https://bip.lomianki.pl/bip/rejestr/9818,dok.html
https://bip.lomianki.pl/bip/wybory/parlament-europejski/9743,Wybory-do-Parlamentu-Europejskiego-w-dniu-25-maja-2014-roku.html
https://bip.lomianki.pl/bip/wybory/parlament-europejski/9743,Wybory-do-Parlamentu-Europejskiego-w-dniu-25-maja-2014-roku.html

