
Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, 
na terenie Gminy Biała , w wyborach do Sejmu i do Senatu RP

1) Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji  wyborczych
mają  pełnomocnicy  (  lub  upoważnione  przez  nich  osoby)  komitetu
wyborczego, którego zarejestrowano listę kandydatów na posłów  w okręgu  nr
21  lub kandydata na senatora   na obszarze okręgu wyborczego nr 51.

2) Kandydatami na  członków obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko
osoby ujęte  w stałym rejestrze wyborców Gminy Biała, tj. zameldowane na
pobyt stały na terenie Gminy Biała albo wpisane do rejestru wyborców na swój
wniosek.

3) Termin  zgłaszania  kandydatów   na  członków  obwodowych  komisji
wyborczych upływa  w dniu 2 października 2015 r. ( piątek)  o godz. 15.30.

4) Zgłoszenia przyjmuje  od pełnomocników komitetów wyborczych ( osób przez
niego upoważnionych)  Sekretarz Gminy Biała – Grażyna  Biały , pokój nr 17 
( II piętro) tel. 77 4388551.

5) Do  dokonania  zgłoszenia  kandydatów   na  członków   komisji  można
wykorzystać  załączony   formularz  , który został  dostosowany  dla  Gminy
Biała, gdzie powołanych zostanie 18 obwodowych komisji wyborczych.

6) Zgłoszenie  podpisuje  pełnomocnik  komitetu  wyborczego   lub  osoba  przez
niego upoważniona , która dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię.
Kopię  uwierzytelnia  Sekretarz  Gminy  Biała  –  przyjmująca  zgłoszenie,  po
okazaniu oryginału upoważnienia.

7) W skład obwodowej komisji wyborczej  ( w Białej od nr 1 do nr 16) powołuje
się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez  komitety wyborcze
oraz jedną osobę wskazaną przez  Burmistrza Białej, spośród  pracowników
Urzędu Miejskiego lub gminnych  jednostek organizacyjnych  .  Natomiast  w
skład  komisji  utworzonych  w obwodach odrębnych  (  nr  17  i  18   tj.  Dom
Pomocy  Społecznej  w  Grabinie  i  Szpital  
w Białej) powołuje się od 4 do 6 osób zgłoszonych przez komitety wyborcze
oraz jedną osobę wskazaną przez Burmistrza Białej spośród pracowników w/w
jednostek, w której utworzony jest obwód.

8) Składy komisji zostaną podane niezwłocznie po ich powołaniu  do publicznej
wiadomości  poprzez  wywieszenie  wykazu  zawierającego  numer  i  adres
siedziby  komisji  oraz  imiona,  nazwiska  i  miejsce  zamieszkania
( miejscowości) osób powołanych w jej skład, a także wskazanie podmiotu,
który  zgłosił  kandydata:
a) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.biala.gmina.pl

9) Szczegóły  w  zakresie  zgłaszania  kandydatów  do  obwodowych  komisji
wyborczych  oraz  powoływania  komisji   reguluje   uchwała  Państwowej
Komisji  Wyborczej  z  dnia  11  listopada  2011  r.  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  oraz  do  Parlamentu  Europejskiego  w  Rzeczypospolitej
Polskiej
( M.P Nr 30, poz. 345 z późn. zm).

http://www.bip.biala.gmina.pl/

