KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Toruniu I
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowej komisji wyborczej ds.
ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy w Czernikowie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w
sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich
siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246) podaję do
publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i ustalonym sposobie przyjmowania
zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
1. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Czernikowo, w terminie do dnia 11 stycznia
2019 r., w dni robocze w godzinach pracy urzędu.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przysługuje
pełnomocnikom komitetów wyborczych, które zostały utworzone w celu zgłaszania
kandydata na radnego w wyborach uzupełniających lub osobom upoważnionym przez
pełnomocników.
3. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie
sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w
obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji wyborczych, w tym
trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. St. Warszawy oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. z 2018 r. poz. 912).
Tekst w/w uchwały wraz ze wzorami druków zgłoszenia znajduje się na stronie
internetowej pod adresem torun.kbw.gov.pl/ Wzory dokumentów/ Wybory w toku
kadencji/ Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających 2018-2023 oraz jest
dostępny w siedzibie Komisarza Wyborczego w Toruniu I i Urzędzie Gminy
Czernikowo.
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