
K O M U N I K A T 
 

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków 

obwodowych komisji ds. referendum  

 
7 sierpnia 2015 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na członków 

obwodowych komisji do spraw referendum w referendum 

ogólnokrajowym zarządzonym na dzień  

6 września 2015 r. 

 

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw 

referendum przysługuje podmiotom uprawnionym, o których mowa w art. 

48 ust.1 ustawy o referendum lub upoważnionym przez nie osobom, 

posiadającym zaświadczenie wydane przez Państwowa Komisję Wyborczą 

na podstawie art.48 ust.3 o referendum.  

Kandydatami na członków obwodowych komisji do spraw referendum 

zgłaszanymi przez uprawnione podmioty mogą być tylko osoby stale 

zamieszkałe na obszarze danej gminy, tj. ujęte w stałym rejestrze 

wyborców danej gminy.      

 

Sposób zgłaszania kandydatów określa rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie 

sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw 

referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji 

(Dz. U. Nr 74, poz. 671 z późn. zm.). 

 

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy 

Urzędu Miejskiego w Kaliszu 

do dnia 7 sierpnia  2015 r., do godz. 15.30, 

w Kancelarii Rady Miejskiej, 

Villa Calisia 

Al. Wolności 4, I piętro. 

 

Zgłoszenia kandydatów można dokonać na druku stanowiącym załącznik 

do niniejszego komunikatu. 

 

UWAGA !! 

 



W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie przekraczającej 

dopuszczalny skład komisji, ich skład zostanie ustalony w drodze 

publicznego losowania. Wykaz tych komisji wraz z informacją o miejscu  

i godzinie losowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz umieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej, co najmniej na 2 dni przed dniem 

losowania. 

 

Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów będzie mniejsza od dopuszczalnego 

minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokona 

Prezydent Miasta spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców 

Miasta Kalisza. Składy obwodowych komisji do spraw referendum zostaną   

niezwłocznie podane do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz umieszczenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

Grzegorz Sapiński 

Prezydent Miasta Kalisza   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


