WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 R.
INFORMACJA DLA
PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH,
OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW
O MIEJSCU I TERMINIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych będzie odbywać się w godzinach pracy urzędu,
tj. pon. (7.30 – 17.00), wt. - czw. (7.30-15.30), pt. (7.30-14.00) przez pracowników
urzędu lub w godzinach dyżurów przez Urzędników Wyborczych w terminie
do 21 września 2018 roku (piątek).
Dyżury Urzędników Wyborczych będą odbywać się w pok. 213, II piętro,
nr tel. 32 267 91 47.
Poza godzinami dyżurów Urzędników Wyborczych zgłoszenia
będą przyjmowane w pok. 27, parter, nr tel. 32 267 91 25.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów
32 267 91 25, 32 267 92 26, 32 267 92 33, 32 267 91 12.
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OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania tych komisji
uregulowane zostały w Uchwale
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie sposobu zgłaszania
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad
powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.
Komisarz wyborczy powołuje 29 komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
w obwodzie i 29 komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w składach
9 osobowych w 27 stałych obwodach głosowania i 6 osobowych w 2 obwodach odrębnych.
Do jednej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić więcej niż jednego kandydata
ze wskazaniem ich kolejności. W takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywane będzie
zgłoszenie pierwszego kandydata do danej komisji wskazanego w zgłoszeniu, a w przypadku gdy
dany kandydat nie spełnia kryteriów ustawowych, rozpatrywane będą kolejne kandydatury według
liczby porządkowej.
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