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Państwowa Komisja Wyborcza: Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu
terytorialnego >>
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków
komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st.
Warszawy
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o
zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na
dzień 21 listopada 2010 r.
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Skład Miejskiej Komisji Wyborczej
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Obwieszczenie MKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
524.82 KB

Uchwała MKW w sprawie przyznania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów komitetów wyborczych
15.67 KB

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych kom.wyb.-m.Radom
36.5 KB

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia z 24.09.2010 o okręgach wyborczych
38 KB

Informacja Komisarza Wyborczego o rejestracji Komitetów
19.5 KB

Informacja o dyżurach MKW
20.5 KB

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania
232 KB

Informacja o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
22 KB

Obwieszczenie MKW o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta
20.13 KB

Informacja Prezydenta o udostępnieniu spisu wyborców
22.5 KB

Składy osobowe OKW Radom po losowaniu
Uchwała MKW w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
37.5 KB

UCHWAŁA o ponownym głosowaniu
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Komunikat komisarza wyborczego o wynikach wyborow z dnia 23 listopada 2010 r.
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