Wójt Gminy Czarna Dąbrówka
przypomina, że:
w dniu dzisiejszym tj.: 26 kwietnia 2019 r. upływa termin zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
(lub upoważnione przez nich osoby) uczestniczących w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., którzy przyjmują zgłoszenia
kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej (po uzyskaniu zgody osoby, której
zgłoszenie).
Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych jest dostępny na stronie Państwowej Komisji
Wyborczej pod linkiem: PRZEJDŹ TU
Formularz zgłoszenia kandydatów do składów OKW przez komitety wyborcze znajduje
się poniżej w sekcji załączniki:
Załączniki: PRZEJDŹ TU
Wykaz stałych i odrębnych obwodów głosowania i siedzib OKW znajduje się poniżej w
sekcji załączniki:
Załączniki: PRZEJDŹ TU
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW:
Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, Sekretariat
Urzędu, w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszenia kandydatów na członków OKW przyjmuje urzędnika wyborczy za pośrednictwem
Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.
Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia oryginalne w wersji papierowej, podpisane przez
kandydata na członka OKW. Urząd nie przyjmuje zgłoszeń w wersji elektronicznej.
Szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5,
77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 59 821 26 43.
Urzędnik wyborczy w Czarnej Dąbrówce:
- p. Zenon Płaczkiewicz
Termin najbliższego dyżuru Urzędnika wyborczego:
- 26 kwietnia 2019 r., godz. 14.00, pok. nr 15 w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce,
ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka.

Jednocześnie Wójt Gminy Czarna Dąbrówka przypomina, że:
w drugiej kolejności przyjmowane są w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka indywidualne
zgłoszenia kandydatów do składów OKW. Spośród takich zgłoszeń, Komisarz Wyborczy może
dokonać uzupełnienia składów OKW do dnia 6 maja 2019 r.
Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w
sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania
utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu
Europejskiego, która znajduje się w załączniku:
Załącznik: PRZEJDŹ TU

