KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY RZĄŚNIA
z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw
referendum na terenie Gminy Rząśnia w referendum ogólnopolskim zarządzonym na dzień 6 września
2015 r.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015 r. poz.
318), Wójt Gminy Rząśnia informuje, iż:
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum, dokonywane
przez podmiot uprawniony - należy przez to rozumieć podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ww.
ustawy, posiadający zaświadczenie wydane przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie art. 48 ust. 3 ww.
ustawy; lub upoważnioną przez niego osobę.
Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, pokój nr 11 (sekretariat) w dni
robocze do 7 sierpnia 2015 r. w godz. 7:30 - 15:00 na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do
obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnopolskim oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74.
poz. 671 z późn. zm.).

Wójt Gminy Rząśnia

Tomasz Stolarczyk
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Informacje dotyczące zgłaszania kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych ds. referendum
1. Do 7 sierpnia 2015 r. podmioty uprawnione dokonują zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji do
spraw referendum. Przez podmiot uprawniony należy rozumieć podmiot posiadający zaświadczenie wydane
przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy. Wykaz podmiotów uprawnionych,
które dokonały zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o zamiarze uczestniczenia w kampanii
referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych, publikowany jest na stronie
Państwowej Komisji Wyborczej.
2. Kwestie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji, ich powoływania oraz działania regulują przepisy
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym w art. 10 - 19 ustawy, a w zakresie do działalności
komisji obwodowych oraz do zmian w składach komisji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. Podstawowym aktem prawnym jest rozporządzenie MSWiA 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 zm. Dz. U. Nr 80, poz.
730 i Dz. U. z 2010 r., poz. 86).
3. Kandydatów na członków OKW mogą zgłaszać uprawnione osoby w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w
Rząśni w godzinach 7:30 - 15:00. Podmiot uprawniony dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji
na druku, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia MSWiA z dnia 7 kwietnia 2010 r. Formularz
zgłoszenia dotyczący jednego kandydata znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszej Gminy
w zakładce Referendum 2015.
4. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia osoby reprezentującej podmiot uprawniony dołącza do
zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik urzędu gminy po okazaniu oryginału
upoważnienia. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów podmiot uprawniony może pisemnie wycofać
zgłoszonego kandydata na członka komisji i zgłosić nowego kandydata.
5. Kandydatami na członków komisji obwodowych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców
danej gminy (osoby uprawnione do udziału w referendum stale zamieszkałe na obszarze danej gminy).
6. Na zgłoszeniu kandydat na członka obwodowej komisji wyraża pisemnie zgodę na kandydowanie
i uczestniczenie w pracach komisji.
7. Wójt Gminy powołuje obwodowe komisje wyborcze najpóźniej 21 dnia przed dniem referendum (art. 13 ust.
1 ustawy), tj. do dnia 17 sierpnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
8. W skład obwodowej komisji powołuje się:
1) od 4 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione lub upoważnione przez nie
osoby;
2) jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek
organizacyjnych.
9. Skład komisji w obwodzie powszechnym może więc liczyć łącznie od 5 do 9 członków. Informacje dotyczące
zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. referendum
10. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest większa od ustawowej
liczby (powyżej 8 osób zgłoszonych przez podmioty uprawnione), jej skład ustalany jest w trybie losowania.
Informację o losowaniu Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 dni przed dniem
losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz umieszczając je w Biuletynie
Informacji Publicznej. Losowanie przeprowadza się według zasad określonych w § 6 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia
MSWiA z dnia 30 kwietnia 2003 r.
11. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji jest mniejsza niż minimalny
dopuszczalny skład komisji, wójt dokonuje uzupełnienia składu komisji spośród osób ujętych w stałym rejestrze
wyborców tej gminy (stale zamieszkałych na obszarze tej gminy).
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