
INFORMACJA 

KOMISARZA WYBORCZEGO 
W TARNOWIE 

z dnia 22 kwietnia 2009 r. 
 

w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej  
oraz Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 w Pleśnej, Nr 2 w Rychwałdzie i Nr 3 w Lichwinie 

powoływanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pleśna 
w dniu 21 czerwca 2009 r. 

 
Działając 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 zarządzeniem 
Wojewody Małopolskiego Nr 107/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 
do Rady Gminy w Bolesławiu (pow. dąbrowski) oraz Rady Gminy Pleśna - Komisarz Wyborczy w Tarnowie 
informuje: 
 
Do dnia 4 maja 2009 r. w siedzibie Delegatury Krajo wego Biura Wyborczego w Tarnowie,  
Al. Solidarno ści 5-9 budynek Małopolskiego Urz ędu Wojewódzkiego Placówka Zamiejscowa w 
Tarnowie, pok. 709, VII pi ętro - Komisarz Wyborczy w Tarnowie przyjmuje zgłosz enia 
kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Ple śnej. 
 
Do dnia 22 maja 2009 r. Wójt Gminy Ple śna przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Obwodowych 
Komisji Wyborczych Nr 1 w Ple śnej, Nr 2 w Rychwałdzie i Nr 3 w Lichwinie. 
 

1. Pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonujący zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów 
komisji wyborczych są obowiązani przedłożyć oryginał dokumentu o utworzeniu komitetu wyborczego 
bądź jego uwierzytelnioną kopię. 

2. W przypadku, gdy zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczych dokonuje 
osoba upoważniona przez pełnomocnika komitetu wyborczego, przedkłada ona właściwemu organowi 
oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1 stosowne upoważnienie, bądź uwierzytelnioną kopię 
upoważnienia. 

3. Kandydatem do składu komisji wyborczej może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba 
która: 
- jest obywatelem polskim,  
- najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, 
- nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sadu, 
- nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, 
- nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 

4. Kandydatem do składu komisji wyborczej, może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący 
obywatelem polskim, który: 
- najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, 
- jest wpisany do właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego stałego rejestru wyborców,  
- nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest 
obywatelem. 

5. Kandydatem do składu komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze 
działania rady, dla wyboru której właściwa jest dana komisja wyborcza. 

6. Kandydatem do składu komisji nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego 
komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania. 

7. Kandydatem do składu komisji nie może być osoba, która  wyraziła zgodę na kandydowanie na radnego 
lub jest spokrewniona z kandydatem na radnego.  

8. Do zgłaszania kandydatów do terytorialnej komisji wyborczej stosuje się wzór zgłoszenia, stanowiący 
załącznik Nr 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu 
zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad 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). 

9. Do zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych stosuje się wzór zgłoszenia, stanowiący 
załącznik Nr 2 do powyższej uchwały. 

 
 

Komisarz Wyborczy 
w Tarnowie 

/-/ Jacek Satko 


