
         Lisków, dnia 1 października 2018 r.                                                               

 

 

 

 

I N F O R M A C J A 

Urząd Gminy w Liskowie uprzejmie informuje, że został sporządzony          

spis wyborców Gminy Lisków w wyborach do Rady Gminy, Rady Powiatu, 

Sejmiku Województwa  i wyborach Wójta zarządzonych  na dzień  21 października 

2018 r. 

Powyższy   spis   zostanie   udostępniony    do   wglądu   wyborcom    Gminy   

Lisków w dniach od 1 października 2018 r.   do 15 października 2018 r.                    

w dni robocze w godz. od 800 do 1530  w Urzędzie Gminy w Liskowie  ul  ks. 

Wacława Blizińskiego 56 (Ewidencja Ludności - parter  pokój Nr 3).  

Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie 

wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu 

wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym      

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r.               

w sprawie spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona 

pisemnie. 

W okresie udostępniania spisu do wglądu, każdy może wnieść do tutejszego 

Urzędu Gminy reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu. 

Spisem wyborców objęci są z urzędu tylko wyborcy zameldowani na obszarze 

gminy  na pobyt stały oraz wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy                 

bez zameldowania na pobyt stały, którzy zostali wpisani na swój wniosek do rejestru 

wyborców Gminy Lisków. 

 

            Wójt Gminy 

       /-/ Maria Krawiec 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku konieczności skreślenia ze spisu wyborców zamieszkujących na terenie Gminy 

Lisków, którzy opuścili zakład po sporządzeniu wykazu kierownik przekazuje do urzędu gminy 

wykaz tych wyborców (wykaz wyborców , którzy opuścili zakład...) nie później niż na dwa dni 

przed dniem wyborów tj. do 19 października 2018  r. 

 

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW 

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 1 do 15 

października 2018 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie 

wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje 

na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r  w sprawie spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy 

informacja jest udzielona pisemnie. 


