
Sobków, dnia IS.04.2014r

INFORMA CJA
dla pełnomocników komitetów wyborczych o zgłaszaniu kandydatów

do obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez

pełnomocników wyborczych zarejestrowanych komitetów wyborczych lub upoważnione

przez nich osoby w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień

25 maja 2014 roku przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Gminy w Sobkowie,

Plac Wolności 12, pokój Nr 20 (I piętro) w terminie do dnia 2 maja br. do godz. 15.30.

zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych

l. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych są dokonywane

na druku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 11 kwietnia 2011 roku 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 /Monitor Polski Nr 30,

poz. 345/ Druki zgłoszeń można pobrać z Urzędu Gminy w Sobkowie (I piętro -pokój

Nr 20) lub na stronie internetowej http://www.sobkow.biuletyn.net/.

2. Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat, być

ujętym w stałym rejestrze wyborców gminy i wyrazić zgodę na powołanie go w skład

obwodowej komisji wyborczej podpisując oświadczenie.

3. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona może

dokonywać zgłoszeń do każdej komisji tylko po jednym kandydacie. W razie zgłoszenia

tego samego kandydata do więcej niż jednej komisji rozpatrywane jest tylko zgłoszenie

kandydata do komisji o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat

został zgłoszony.
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4. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgłoszenia

to upoważnienie lub jego kopię . Kopię uwierzytelnia pracownik urzędu gminy po

okazaniu mu oryginału upoważnienia.

5. Każdy z kandydatów może być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być

członkami komisji kandydaci na posłów do Parlamentu Europejskiego, pełnomocnicy

wyborczy i pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych oraz mężowie zaufania.

6. W zgłoszeniu podaje się:

- nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia,

- imię ( imiona) i nazwisko , miejsce zamieszkania oraz numer PESEL kandydata

na członka obwodowej komisji wyborczej,

- numer obwodu głosowania i nazwę miejscowości, w której znajduje się komisja,

- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji.

- zgłoszenie podpisuje pełnomocnik lub upoważniona przez niego osoba.

7. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik może pisemnie wycofać

zgłoszonego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej, a w jego miejsce

zgłosić innego.
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