INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu
z dnia 24 stycznia 2018 r.
o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów
do składów terytorialnych komisji wyborczych
Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej
w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy
wyborczych (M. P. poz. 185), w związku wyborami uzupełniającymi do rad gmin, zarządzonych na
dzień 15 kwietnia 2018 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu informuje, co następuje:
Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu powołuje gminne (miejskie) komisje wyborcze, zwane
dalej "terytorialnymi komisjami wyborczymi", zgodnie ze swoją właściwością terytorialną1.
Zgłoszenia kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych przyjmowane będą
do dnia 14 lutego 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. od godz.
730 do godz. 1530 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30.
1. Prawo zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych przysługuje
pełnomocnikom wyborczym komitetów wyborczych utworzonych w związku z wyborami
uzupełniającymi do rad gmin, zarządzonymi na dzień 15 kwietnia 2018 r.
Komitet wyborczy może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej terytorialnej komisji
wyborczej na obszarze objętym zasięgiem działania komitetu określonym w wydanym przez
właściwy organ wyborczy (Państwową Komisję Wyborczą lub Komisarza Wyborczego)
postanowieniu o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
2. Zgłoszenie sporządza pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez
niego osoba zgodnie z wzorem zgłoszenia określonym w załączniku 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 wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
3. Zgłoszenie może być złożone osobiście przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego
lub przez osobę pisemnie upoważnioną przez niego, bądź doręczone w inny sposób (np. pocztą).
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą o dochowaniu terminu dokonania zgłoszenia
rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarza Wyborczego.
4. Członkami komisji nie mogą być kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy
finansowi oraz mężowie zaufania. Wymogi dotyczące członkostwa w terytorialnych komisjach
wyborczych oraz zasady zgłaszania kandydatów do składów komisji i ich powoływania regulują
przepisy art. 153 i 178 Kodeksu wyborczego oraz wskazana w pkt 2 uchwała Państwowej
Komisji Wyborczej, dostępna na stronie internetowej Delegatury KBW w Nowym Sączu
http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/528_Wybory_w_toku_kadencji
podstrona
„WZORY DOKUMENTÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH, STOSOWANE W WYBORACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH W TOKU KADENCJI 2014-2018”
Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu
(-) Janusz Przepióra

Właściwość miejscowa Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu: powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
nowotarski, suski, tatrzański, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz.
1

