
Informacja  

Wójta Gminy Sieradz 

 w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum 
 

Wójt Gminy Sieradz informuje, że w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., 

termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum upływa w dniu 7 sierpnia 

2015 r. (piątek) o godz. 15.30. 

 

Kandydatów na członków obwodowych komisji zgłaszają podmioty uprawnione do udziału w kampanii 

referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych lub upoważnione przez nie osoby. Sposób zgłaszania 

kandydatów określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r.          

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum 

ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 ze zm.). 

 

Zgłoszenia przyjmuje, z upoważnienia Wójta Gminy, pracownik Urzędu Gminy Sieradz w siedzibie                 

Urzędu Gminy Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz - I piętro, pok. 26, w godzinach pracy 

urzędu. 

 

 

UWAGA! 

 

Składy obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania liczą od 4 do 8 osób powołanych 

spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnione podmioty i 1 osoby wskazanej przez Wójta Gminy spośród 

pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W obwodach odrębnych,           

w skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez 

uprawnione podmioty wyborcze i 1 osoby wskazanej przez Wójta Gminy spośród pracowników jednostki,              

w której utworzony jest obwód. 

W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie przekraczającej dopuszczalny skład komisji, ich skład 

ustalony zostanie w drodze publicznego losowania. Wykaz tych komisji wraz z informacją o terminie, miejscu 

i godzinie losowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy 

Sieradz oraz umieszczony w BIP urzędu najpóźniej w dniu 11 sierpnia 2015 r. Jeżeli liczba zgłoszonych 

kandydatów do komisji będzie mniejsza od dopuszczalnego minimalnego jej składu liczbowego, 

uzupełnienia składu dokona Wójt Gminy Sieradz spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców 

gminy Sieradz. Wykaz tych komisji wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinach przyjmowania zgłoszeń 

od wyborców, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy 

Sieradz oraz umieszczony w BIP urzędu. 

 

 

 

   WÓJT GMINY 

/-/ Jarosław KAŹMIERCZAK 

 

 

http://referendum2015.pkw.gov.pl/akty_prawne/0/11_ROZPORZADZENIE_MINISTRA_SPRAW_WEWNETRZNYCH_I_ADMINISTRACJI1_z_dnia_30_kwietnia_2003_r_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_do_obwodowych_komisji_do_spraw_referendum_w_referendum_ogolnokrajowym_oraz_powolywania_komisji

