ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI
DS. REFERENDUM W GMINIE KRAPKOWICE

Obwodową komisję ds. referendum w referendum ogólnokrajowym powołuje spośród
wyborców wójt (burmistrz, prezydent miasta).
W skład obwodowej komisji ds. referendum powołuje się od 4 do 8 osób spośród kandydatów
zgłoszonych przez podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej oraz jedną
osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników
samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. Wskazany skład liczbowy
jest ten sam zarówno dla obwodów stałych, jak i odrębnych (od 4 do 8 +1).
Kandydatami na członków obwodowych komisji ds. referendum zgłaszanymi przez podmioty
uprawnione do udziału w kampanii referendalnej mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze
wyborców danej gminy.
Podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej mogą zgłosić tylko po jednym
kandydacie do każdej obwodowej komisji ds. referendum. Zgłoszenie kandydatów do składu
obwodowej komisji ds. referendum następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji ds. referendum liczby kandydatów
przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego
losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego
składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta)
spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.
Powyższe oznacza, że w celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji ds.
referendum, należy zwrócić się bezpośrednio do podmiotów, które są uprawnione do
prowadzenia kampanii. Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie Państwowej Komisji
Wyborczej.
Na terenie naszej gminy utworzone zostały 23 stałe obwody glosowania oraz 1 obwód
odrębny (szpital). Kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum w Gminie
Krapkowice zgłaszamy w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 21,
47-303
Krapkowice,
Wydział
Spraw
Obywatelskich,
I
piętro,
pok.
25.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 sierpnia 2015 r. (piątek, godzina 14:00).
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji
ds. referendum znajdą Państwo w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 74 poz. 671 z późn. zm.).
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