
KOMUNIK AT  
KOMISARZ A WYBORCZEGO W GD AŃSKU  I I  

z dnia 21 października 2019 r.  
 

w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji 

Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo, 

zarządzonych na dzień 22 grudnia 2019 r. 

 

1. Gminna Komisja Wyborcza powoływana jest przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku II. 

2. Komisarz Wyborczy w Gdańsku II zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Komisji 

Wyborczej przyjmuje w swojej siedzibie w Gdańsku: 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 

21/27 (gmach Urzędu Marszałkowskiego, pok. 130) w dni robocze w godzinach  

od 745 do 1545. 

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 7 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 1545. 

 

3. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej zgłaszają Pełnomocnicy wyborczy 

komitetów wyborczych utworzonych dla wyborów. 

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. 

 

4. Kandydatem do składu terytorialnej komisji może być osoba, która posiada bierne prawo 

wyborcze do Sejmu, tj. osoba która: jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia 

kończy 21 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,  

nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, nie jest 

ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest skazana prawomocnym 

wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe a także osoba wobec której nie wydano 

prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności.  

 

 

Druk zgłoszenia sporządzony w oparciu o załącznik  do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania 

kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad 

powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin,  

rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2019 r. poz. 773) dostępny jest: 

 na stronie internetowej gdansk.kbw.gov.pl w zakładce Wzory dokumentów 

 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II. 

 
Komisarz Wyborczy 

w Gdańsku II 
 

/-/ Jakub Aleksandrowicz 


