INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji
wyborczych
1. Komisarz Wyborczy w Gdańsku powołuje następujące terytorialne komisje wyborcze:
1) Wojewódzką Komisję Wyborczą w Gdańsku
- dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego,
2) Powiatowe Komisje Wyborcze
- dla przeprowadzenia wyborów do rad powiatów: gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego,
kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego,
tczewskiego i wejherowskiego,
3) Gminne/Miejskie Komisje Wyborcze w miastach i gminach właściwości terytorialnej Komisarza
Wyborczego w Gdańsku
- dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin (miast) oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmowane są w siedzibie Komisarza Wyborczego
Gdańsku: 80-810 Gdańsk, ulica Okopowa 21/27 (gmach Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku), I piętro,
pokój 130, od poniedziałku do piątku w godz. od 745 do 1545 .
3. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 17 września 2014 r. (środa) o godz.1545.
4. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji mają pełnomocnicy tych komitetów wyborczych, których zasięg
działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego.
5. Zgłoszenie kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych podpisuje pełnomocnik wyborczy lub osoba
upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu (osoba upoważniona dołącza do zgłoszenia
upoważnienie lub jego kopię uwierzytelnioną przez pełnomocnika wyborczego komitetu).
6. Kandydatem do składu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, Powiatowej Komisji Wyborczej oraz Gminnej (Miejskiej)
Komisji Wyborczej może być osoba, która posiada prawo wybierania tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim,
2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,
3) stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady (tj. jest wpisana do rejestru wyborców),
4) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
5) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
6) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Kandydatem do składu Gminnej (Miejskiej) Komisji Wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej
niebędący obywatelem polskim, który:
1) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,
2) jest wpisany do właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego stałego rejestru wyborców,
3) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest
obywatelem.
Członkiem komisji nie może być kandydat w wyborach, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy oraz mąż
zaufania.
7.

Druk zgłoszenia kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej stanowi załącznik nr 1 do uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 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, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Tekst uchwały wraz z drukiem zgłoszenia dostępne są w siedzibie Komisarza Wyborczego w Gdańsku oraz na
stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem www.pkw.gov.pl.
Komisarz Wyborczy w Gdańsku
/-/ Irma Kul

