KOMUNIKAT
KOMISARZA wYBoR CZEG0 w GDAŃSKU
z dnia 2t września 2010 r.
w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków

terytorialnych komisji wyborczych

1. Komisarz Wyborczy w Gdańsku powołuje następujące terytorialne komisje wyborcze:
1) Wojewódzką Komisję Wyborczą w Gdańsku

_ dla

dla przeprowadzenia wyborow do Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego,
2) Powiatowe Komisje Wyborcze

do rad powiatów: gdańskiego, kartuskiego,
kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworsk1ego, puckiego,
przeplowadzenia wyborów

starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego i wejherowskiego,
3) Miejskie Komisje Wyborcze W Gdańsku, Gdyni i Sópocie oraicminne (Miejskie)
Komisje Wyborcze W miastach i gminach połozonych na obszarze 'powiatów
wymienionych w ppkt 2

-

dla przeprowadzenia wyborow do rad gmin ( miast
i prezydentów miast.

)

oraz wÓjtów, burmistrzów

2' Terytorialne komisje wyborcze są powoływane w składzie od 7 do g osób

spośród
wyborców zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub osoby upoważnione przez
pełnomocników tych komitetów wyborczych, których zasięg dzialania obejmuje daną
jednostkę samorząd u terytorialnego.

3. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji wymienionych w pkt. 1 przyjmowane
są w siedzibie Komisarza Wyborczego Gdańsku: 80_810 Gdańsk, ulica -ókopowa
21127 (gmach Urzędu Marszałkowskiego YY Gdańsku),
piętro, pokój 13ó, od
poniedziałku c
godz. od 7a5 do 15a5 oraz w souotę'z października 2010 r.
w godz. od 1oloo;fr1T;i.*

l

4' Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 4 października 2o1o r. (poniedziałek).

5. Zgłoszenie kandydatów do składów terytorialnych komisji

wyborczych moze być
dostarczone Komisarzowi WyborczemU plzez pełnomocnika wyborczego, upowaznioną
osobę lub za pośrednictwem poczty' W przypadku nadesłinia zgńszeń przesyłką
pocztową o dochowaniu terminu decyduje data złoŻenia zgłoszenia w siedzibie Komisórza
Wyborczego.

6. Kandydaci do składu terytorialnej komisji wyborczej winni spełniaÓ wymogi przewidziane
w uchwale 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 sejmikow wojewodztw, Rady m.st. Warszj*y
i rad dzielnic w m.st. warszawie (M.p. Nr 61 , poz.641 z 2006 r. ze zmianami).
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- Tekst powyzszej uchwały, Wzory zgłoszeń i oświadczeń kandydatÓw na członków
terytorialnych komisji dostępne są W siedzibie Komisarza Wyborczego W Gdańsku,
urzędach gmin (miast) oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej

pod adresem www.pkw.gov.pl

Komisarz Wyborczy w Gdańsku
l-l lrma KUL

