WZORY
WZÓR ZARZĄDZENIA
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI WYBORCZYCH
Zarządzenie Nr ..................................
WÓJTA GMINY .................................. z dnia .................................. 2015 r.
w sprawie powołania na terenie Gminy .................................. Obwodowych Komisji Wyborczych ,w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października
2015 r.
Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z
późn. zm.) - zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. W celu przeprowadzenia głosowania w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , powołuję na terenie Gminy ...............................
(liczba) Obwodowych Komisji Wyborczych .
2. Wykazy obwodowych komisji wyborczych zawierający ich numer, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsce
zamieszkania (miejscowości) osób powołanych w skład poszczególnych obwodowych komisji wyborczych ze
wskazaniem podmiotów, które zgłosiły kandydatów stanowią załączniki od nr 1 - do nr ……… do zarządzenia.
§ 2.
1. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy .............................. oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
2. Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych wywieszane są również w ich siedzibach.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy ..................................
Przepisy ustawowe:
Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców
w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów – wójt. W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób lub od 8 do 10 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez
pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. W ich skład powołuje się także po jednej osobie
wskazanej przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
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