
DCZ.720-1/06
POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE 
z dnia 28 września 2006 r.

Na podstawie art. 17 ust. l i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 159 póz. 1547 z 

późn.  zm.) oraz § l ust. l i 3 i § 11 art. 3 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 

września 2006 r., w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, 

wzoru  zgłoszenia  oraz  zasad  powołania  terytorialnych  komisji  wyborczych  i  obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, Rady m. st. 

Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy, w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 

r. Komisarz Wyborczy w Częstochowie

postanawia:
1.   Powołać Powiatowe Komisje Wyborcze:

a)   w Częstochowie dla powiatu częstochowskiego

b) w Kłobucku dla powiatu kłobuckiego

c)  w Myszkowie dla powiatu myszkowskiego

d)  w Zawierciu dla powiatu zawierciańskiego

e)  w Lublińcu dla powiatu lublinieckiego

w składach osobowych   określonych odpowiednio w załącznikach od nr. l do nr. 5 do 

niniejszego postanowienia.

2.    Powołać  Miejską  Komisję  Wyborczą  w  mieście  na  prawach  powiatu  z  siedzibą  w 

Częstochowie w składzie określonym w załączniku Nr 6 do niniejszego postanowienia.

3.    Powołać  miejskie  i  gminne  komisje  wyborcze  na  obszarach  powiatów: 

częstochowskiego,  kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego i zawierciańskiego

w składach osobowych określonych w załącznikach od nr. 7 do nr. 54 do niniejszego 

postanowienia.

4.    Skład  terytorialnej  komisji  wyborczej  organ  zapewniający  obsługę  administracyjną 

winien  wywiesić w Starostwie lub w Urzędzie Gminy (Miasta) stanowiącym siedzibę tej 

Komisji  oraz  zamieścić  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  odpowiednio  -  powiatu, 

gminy lub miasta.

5.   Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Edward Przesłański



Załącznik Nr 8
do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 28 września 2006 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Dąbrowie Zielonej

Skład komisji:
1. Aleksandra Bilecka 
2. Teresa Falana  
3. Edyta Hasikowska
4. Elżbieta Jabłońska 
5. Krzysztofa Kapuścińska
6. Anna Kaczmarek
7. Bogumiła Radecka
8. Jolanta Rosińska 
9. Wiesław Soboń 


