INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do składów
powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
1.

Komisarz Wyborczy w Sieradzu I jest właściwy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów i powołania
powiatowych, gminnych (miejskich) komisji wyborczych, zwanych dalej terytorialnymi komisjami wyborczymi,
na obszarze powiatów: sieradzkiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego.

2.

Do zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych stosuje się wzór zgłoszenia, stanowiący
załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r 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 2018 r., poz. ...), zwanej dalej uchwałą PKW.

3.

Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która posiada bierne prawo wyborcze
do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, tj. osoba, która jest obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu upływu
terminu zgłaszania kandydatów kończy 21 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem
sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym 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 lub wobec której nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę prawa
wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2186 ze zm.).

4.

Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej nie mogą być kandydaci w wyborach, komisarze
wyborczy oraz osoby, które pełnią funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pełnomocnika
finansowego komitetu wyborczego, mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni oraz urzędnicy wyborczy.

5.

Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy lub osoby
pisemnie upoważnione przez pełnomocników tych komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje
daną jednostkę samorządu terytorialnego.

6.

Zgłoszenia kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych przyjmowane są w Delegaturze
Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, pok. 618 – 622, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3 (budynek
Starostwa Powiatowego w Sieradzu), tel.: 43 822 53 01, 43 655 00 37 od dnia 14 sierpnia 2018 r. do dnia
6 września 2018 r. w godzinach urzędowania Delegatury, tj. w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku
do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

7.

Tekst ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz ww.
uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w 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, zawierająca wzór zgłoszenia,
dostępna jest w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu oraz zamieszczona na stronach
internetowych Delegatury http://sieradz.kbw.gov.pl/ i Państwowej Komisji Wyborczej http://pkw.gov.pl/.

8.

Komisarz Wyborczy w Sieradzu I urzęduje w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, Plac
Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pok. 618-622, tel.: 43 822 53 01.
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