ThTFORMACJA

KOIIISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I
z dnia

14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zglaszania kandydat6w do skladdw
powiatowych i gminnych (miejskich) komisjirvyborcrych w wyborach do rad gmin, rad powiat6w
i sejmik6w wojew6dztw oraz w6jt6w, burmistrz6w i prczydentdw miast,
zarz4dzonych na dzierft 2l pafldziernika 2018 r.

w Sieradzu I jest wla.ioiwy do prryjmowania zgloszefi kandydatdw powolania
powiatowych, gminnych (miejskich) komisji wyborcryoh, avanych dalej terytorialnymi komisjami wyborczymi,
na obsmr zp powiat6w: siera dzkiego, wieru szot.skiego i zduriskowolskiego.

i

1.

Komisarz Wyborczy

2.

Do z$aszania kandydat6w do terytorialnych komisji wyborczych stosuje sig wz6r zgloszeni4 stanowi4cy
zal4cznik do uchwaly Pafstwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r w sprawie sposobu zglaszana
kandydat6w na czlonk6w terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgtoszenia omz zasad powotywania tych
komisji, w tym trybu przeprowadzania losowani4 w wyborach do rad gmin, rad powiat6w, sejmik6w
wojew6dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy orzv w wyborach w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast (M. P.
22018 r., poz,...), zwanej dalej uchwal4 PKW.
Kandydatem do skladu terytorialnej kornisji wyborczej moin by( osoba, kt6ra posiada bierne prawo wyborcze
do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, tj. osoba, ftf6ra jest obywatelem polskim, kt6ry najp6hriej w dniu uptywu
terminu zglaszaniakandydat6w kori czy 21 trt, nie j est pozbawiona praw publicznych prawomocnym orz€czeniem
s4du, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym oveozeniem Trybunalu Stanu, nie jest
ubezwlasnowolniona prawomoonym orueczpniem s4du, nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karg
pozbawienia wolno6ci za przestgpstwo umyflne Scigane z oskarzenia publicznego lub umy$lne przestQpsrwo
skarbowe Iub wobec kt6rej nie wydano prawomocnego olzrvazenia s4du stwierdzajqcego utratg prawa
wybieralnoSci, o kt6rym mowa w art.2la ust. 2a ustawy z dnia 18 paldziemlka2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organ6w bezpieczeristwa pafstwa z lat 1944-1990 oraz treSci tych dokument6w @2.U. 22017 r.
poz.2l86 zezm.).

4.

Kandydatem do skladu terytorialnej komisji wyborozej nie mog4 byd kandydaci w wyborach, komisaze
wyborczy oraz osoby, kt6re pehri4 funkcjg petnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pelnomocnika
finansowego komitetu wyborozego, mgZowie zaufaria, obserwatorzy spolecani oraz urzgdnicy wyborcry.

5.

Prawo zglaszzna kandydat6w do terytorialnych komisji wyborcrych maj4 pelnomocnioy wyborczy lub. osoby
pisemnie upowa-zrione przez pelnomocnik6w tych komitet6w wyborczych, ktdrych zasipg daalania obejmuje
danq j ednostkg samorz4du terytorialnego.

Zgloszenia kandydat6w do sklad6w terytorialnych komisji wyborcrych przyjmowane s4 w Delegaturue
Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, pok.618 -622,98-200 Sieradz, Plac Wojew6dzki 3 (budynek
Starostwa Powiatowego w Sieradzu), tel.: 43 822 53 01,43 655 00 37 od dnia 14 sierpnia 2018 r, do dnia
6 wrzeSnia 2018 r. w godzinach urzgdowania Delegatury, tj, w ponledzialki w godz E.00 - 16.00, od wtorku
do pi4tku w goilz 7.30 - 15.30.
1

Tekst ustawy z dnia 5 stycznia 201 1 r, - Kodels wyborczy (Dz. U. z 2078 r. poz. 754, 1000 i 1349) ortv ww,
uchwala Pafistwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sposobu zgluszania kandydat6w na
cdonk6w terytorialnych komisji wyborczyc[ wzoru Coszenia oraz zasad powolywania tych komisji, wtyrn
trybu przeprowadzantalosowania" w wyborach do rad gmin, rad powiat6w, sejmik6w wojew6daw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz w wyborach w6jt6w, burmistrz6w i prerydent6w miast, zawietal4ca wz6t zgloszenia,
dostEpna jest w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu oraz zamieszczona na stronach
internetowych Delegatury http://sieradz.kbw.gov.pU i Paristwowej Komisji Wyborczej hftp://pkw.gov.pV.

Komismz Wyborczy w Sieradzu I urzgduje w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego
Wojew6dzki 3, 98-200 Sieradz, pok, 618-622, tel.: 43 822 53 01.
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