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Panie i Panowie

Wdjtowie, Burmistrzowie

i Prezydenci Miast

Dot. powolywania obwodowych komisji wyborczych

W zaJ^czeniu przekazuj? uchwal^ Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie sposobu zglaszania kandydatow na czlonkow obwodowych komisji wyborczych

ds. przeprowadzenia glosowama w obwodzie oraz ds. ustalenia >vynik6w gtosowania w obwodzie,

wzoru zgioszenia oraz zasad powolywania tych komisji, wtym trybu przeprowadzania losowania,

w wyborach do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw I rad dzielnic m.st. Warszawy oraz

w wyborach wojtow, burmistrzow i prezydentdw miast.

Z tresci tej uchwaly wynika, ze to urz^dy gmin i miast, dzialaj^cy w ramach obslugi urz^dnikow

wyborczych b^d^ wykonywac wi^kszosc czynnosci zwi^zanych z powolywaniem tych komisji (§ 3

ust. 1. i ust.2 tej uchwaly), w tym :

1) zgloszenia kandydatow na czlonkow komisji przyjmuj^ urz^dnicy wyborczy, wlasciwi dla gminy,

w ktorej siedzib? ma dana komisja, jednakze za posrednictwem urz^du gminy (§ 3 ust.3 tej

uchwaly),

2) sprawdzenie prawidlowosci zgloszenia kandydatow na czlonkow komisji i za posrednictwem

urz^dnika wyborczego informowanie komisarza wyborczego o przyczynach nieuwzgl^dnienia

zgloszenia kandydata (§ 8 tej uchwaly),

3) wprowadzenie, niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia danych zgloszonych kandydatow do

systemu informatycznego Wsparcie Organow Wyborczych (WOW) i, w miar^ wplywu zgloszeh,

sporz^dzenie, odrfbnie dla kazdego obwodu glosowania, wykazu zgloszonych kandydatow na

czlonkow komisji, oddzielnie dla obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia glosowania

w obwodzie oraz obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wynikow glosowania w obwodzie

(§ 9 tej uchwaly),

4) przekazanie dokumentow zgloszeniowych urz^dnikowi wyborczemu po wprowadzeniu danych do

wykazu (§ 9 tej uchwaly).

Zwracam uwag§, ze obowigzuj^ce obecnie przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym"

- nie wi^z^ uprawnienia do zglaszania kandydatow na czlonkow obwodowych komisji

wyborczych od zarejestrowania list kandydatow na radnych w danym okr^gu wyborczym, ani




