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Wybory Samorządowe 2014

Protokoły z wyboru Wójta Gminy Krypno oraz z wyboru Rady Gminy Krypno
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpoczęciu prac w dniu 16.11.2014
r.
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krypnie z dnia 23 października 2014 r. o
zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krypno w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krypnie z dnia 23 października 2014 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Krypno w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krypnie z dnia 23 października 2014 r. o
przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do
Rady Gminy Krypno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Krypnie z dnia 23 października 2014
r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krypnie z dnia 20 października 2014 r. w
sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krypnie z dnia 20 października 2014 r. o
publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych;
Obwieszczenie Wójta Gminy Krypno z dnia 10 października 2014 r. o numerach oraz
granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m-st.
Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014r.
Zarządzenie Nr 391/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 26 września 2014 r. w sprawie
wyznaczenia na terenie gminy Krypno obwodowych Komisji Wyborczych dla celów
głosowania korespondencyjnego

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krypnie z dnia 26 września 2014 r. o składzie
Komisji, siedzibie i terminach dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów
na radnych i kandydatów na wójta
Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 17 września 2014 r. w
sprawie publicznego losowania składów terytorialnych komisji wyborczych
Obwieszczenie Starosty Monieckiego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie okręgów
wyborczych powiatu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 września 2014 r. o
okręgach wyborczych, ich granicachi numerach, liczbie radnych wybieranychw każdym
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
Obwieszczenie Wójta Gminy Krypno z dnia 3 września 2014 r. w sprawie informacji o
okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji
wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Informacja Wójta Gminy Krypno z dnia 3 września 2014 r. o wyznaczonych miejscach
na obszarze Gminy Krypno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Zarządzenie Nr 348/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie
wyznaczenia na terenie gminy Krypno obwodowej Komisji wyborczej dla celów
głosowania korespondencyjnego - utraciło moc
Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie
sposobu zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych;
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie
zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
Komunikaty Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2014 r. o liczbie
mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze działania Delegatury w
Białymstoku według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są
przeprowadzone oraz o organizacji pracy Komisarza Wyborczego w zakresie
przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych;
Uchwała Nr XXXVI/197/2014 Rady Gminy Krypno z dnia 30 czerwca 2014r. o zmianie
Uchwały Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie
podziału Gminy Krypno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXXVI/196/2014 Rady Gminy Krypno z dnia 30 czerwca 2014r. o zmianie

Uchwała Nr XXXVI/196/2014 Rady Gminy Krypno z dnia 30 czerwca 2014r. o zmianie
Uchwały Nr XVII/95/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie
podziału Gminy Krypno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Obwieszczenie Nr 3/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie
podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie
ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i
rad gmin w województwie podlaskim
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