
 

I N F O R M A C J A 

w sprawie zgłaszania kandydatów do OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  

na terenie GMINY KAMIONKA w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 

RP, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112 z 

późn.zm.) oraz  § 3 ust. 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie 

powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej  ( MP. Nr 30 , poz. 345) 

kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych  należy zgłaszać 

Wójtowi Gminy Kamionka , w siedzibie Urzędu Gminy Kamionka , pokój Nr 11 w 

ustalonych godzinach pracy Urzędu, 

                             do dnia 2 maja 2014 r. ( włącznie ) do godz.  15 30 

*Kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych może zgłaszać tylko pełnomocnik 
wyborczy komitetu lub upoważniona przez niego osoba. 
*Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego dołącza do zgłoszenia 
upoważnienie lub jego kopię, którą uwierzytelnia pracownik Urzędu Gminy, po okazaniu oryginału. 
*Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba mogą zgłosić do 
każdej komisji tylko po jednym kandydacie. 
*Kandydatami do składów obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby, które mają prawo 
wybierania w wyborach dla przeprowadzenia których powoływana jest komisja, są ujęte w stałym 
rejestrze wyborców Gminy Kamionka. 
*Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma 
dotyczyć. 
*Wójt rozpatruje tylko zgłoszenia kandydatów , które wpłynęły nie później niż w dniu 2 maja 2014 
roku. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne. 
 
Dodatkowe informacje: 
 
1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci 
na posłów do Parlamentu Europejskiego, pełnomocnicy wyborczy i pełnomocnicy finansowi oraz 
mężowie zaufania. 
2. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów przez uprawnione osoby będzie większa niż 
maksymalny skład ustawowy komisji, skład komisji zostanie ustalony w drodze publicznego 
losowania przeprowadzonego przez Wójta. 
3. Jeżeli natomiast liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów przez uprawnione osoby będzie 
mniejsza niż minimalny ustawowy  skład komisji, wówczas uzupełnienia składu komisji dokonuje 
Wójt spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Kamionka. 
 

                                                                                                                                    WÓJT  GMINY 

                                                                                                                            (-)   Stanisław  Jedut  

  


