KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Legnicy
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003 r. Nr 159,poz. 1547 z późn. zm.) w związku
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów

z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia

wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic
w m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. Nr 171, poz. 1151)

wzywam
pełnomocników komitetów wyborczych do zgłoszenia kandydatów do składów
powiatowych, miejskich, miejsko-gminnych i gminnych komisji wyborczych.
Zgłoszenia wraz z oświadczeniami osób zgłaszanych do składu komisji naleŜy
składać w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy, pl. Słowiański 1,
pokój 401, (IV piętro), w terminie do dnia 4 października 2010 r.
W przypadku przysłania zgłoszeń pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data
wpływu do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
stanowi

załącznik

z dnia

4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na

członków

komisji

nr

1

do

wyborczych,

uchwały

wzoru

państwowej

zgłoszenia

oraz

Komisji

zasad

Wyborczej

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 póź. zm.). Uchwała jest
dostępna równieŜ na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej:
www.pkw.gov.pl . [w zakładce: wybory i referenda – wybory do organów samorządu
terytorialnego oraz referenda lokalne – wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików
oraz wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na 12 listopada 2006 r.
– uchwały państwowej komisji wyborczej – uchwała j.w. - załącznik nr 1 do uchwały]
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