
K O M U N I K A T  
KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU 

z dnia 13 czerwca  2007 r.  
 

w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej  
 powoływanej dla przeprowadzenia wyborów przedterminowych  

Wójta Gminy Krokowa 
 
 
 W związku z zarządzeniem przedterminowych wyborów Wójta Gminy Krokowa oraz koniecznością 
powołania dla przeprowadzenia tych wyborów  Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej podaje się do publicznej 
wiadomości, co następuje: 
 
1. Gminna Komisja Wyborcza powoływana jest przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku w składzie 7 do 9 

osób spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych utworzonych dla 
przeprowadzanych przedterminowych wyborów Wójta Gminy Krokowa lub przez osoby upoważnione przez 
pełnomocników. 

 
2. Zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej przyjmowane są w siedzibie Komisarza 

Wyborczego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27 ( gmach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Gdańsku, pok. 130) w dni robocze w godzinach od 8.oo do 15.oo. 

 
3. Zgłoszenie może być dokonane także za pośrednictwem Urzędu Gminy w Krokowej, który przekaże je 

niezwłocznie Komisarzowi Wyborczemu. 
 
4. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu   20 czerwca   2007 r.  (środa) . 
 
5. Zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej należy składać według wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 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 w m.st. Warszawie  
( M.P. 61, poz. 641). Druk zgłoszenia jest dostępny w siedzibie Komisarza Wyborczego w Gdańsku oraz w 
Urzędzie Gminy w Krokowej. 

 
6. W przypadku, gdy kandydatów zgłasza osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego do zgłoszeń 

kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej należy dołączyć upoważnienie lub uwierzytelnioną 
kopię upoważnienia. 

 
7. Kandydatem do składu Gminnej Komisji Wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze 

gminy Krokowa, w której przeprowadzane są wybory przedterminowe. 
 
8. Kandydatem do składu Gminnej Komisji Wyborczej może być osoba posiadająca prawa wyborcze, tj. osoba, 

która: 
1) jest obywatelem polskim 
2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, 
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, 
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Kandydatem nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika komitetu wyborczego lub męża zaufania. 
 

    Komisarz Wyborczy 
/-/  Katarzyna Jankowska-Józefiak 

 
 
 


