
INFORMACJA 

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu 

z dnia   31 stycznia  2014 r. 

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy 

  w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czernica 

 zarządzonych na dzień  6 kwietnia   2014 r. 

 
W związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) i art. 16 ust. 3  

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.– Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z 

późn. zm.)  oraz § 4 ust. 1  uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 

określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania 

czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225 z 

późn. zm.) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu zwraca się do pełnomocników wyborczych komitetów 

wyborczych  o  zgłaszanie kandydatów do  składu Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy. 

Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do składów komisji określa 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 (M.P. Nr 61, poz. 641 z późn. zm.). 

Zgłoszeń należy dokonywać zgodnie z aktualnym wzorem określonym w załączniku nr 1 do powołanej 

wyżej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Tekst uchwały dostępny jest na stronie internetowej 

Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem www.pkw.gov.pl. 

Zgłoszeń kandydatów do komisji mogą dokonywać te komitety wyborcze, które otrzymały postanowienie 

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu w sprawie przyjęcia zawiadomienia, o którym mowa w art. 64j. 

Ordynacji wyborczej. 

W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika komitetu wyborczego, 

musi ona posiadać stosowne upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu tj. w Delegaturze 

Krajowego  Biura  Wyborczego  we  Wrocławiu, ul. Podwale 28,    pok. 403 ( IVp.),   tel. (71) 344-62-93,  

(71) 343-92-59 w terminie do dnia 17 lutego 2014 r. w godzinach urzędowania Delegatury tj. w dni 

powszednie od godz. 745 do godz. 1545. 

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów przekroczy dopuszczalny skład komisji, o składzie 

komisji zadecyduje publiczne losowanie, które przeprowadzi Komisarz Wyborczy we Wrocławiu w swojej 

siedzibie w dniu 18 lutego  2014 r. o godz. 1500. 

Komisarz Wyborczy   
we Wrocławiu 
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