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Miejska I Gminna Komisja Wyborcza
Panie i Panowie
Burmistrzowie Miast i Gmin
oraz Wójtowie Gmin
września 2018

Komisarz Wyborczy w Gdańsku lI powołał składy osobowe terytorialnych
komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do organów jednostek
W dniu 10

r.

samorządu terytorialnego. W załączeniu przesyłam Postanowienia dotyczące powołania

.
.

:

Wojewódzkiej Komisji Wyborczej,
Powiatowej Komisji Wyborczej,

.

właściwej gminnej/miejskiej komisji wyborczej,
z uprzejmą prośbą o ich wywieszenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie miasta/gminy.

Przypominam o konieczności umieszczenia Postanowienia Komisarza o składzie miejskiej/gminnej
komisji wyborczej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Z uwagi na wyznaczony w kalendarzu wyborczym termin zakończenia rejestracji list kandydatów na
radnych upływający już w dniu 17 września 2018 r. koniecznym staje się pilne zwołanie pierwszego posiedzenia
komisji. Datę odbycia tego posiedzenia wyznaczam na dzień 12 września 2018 r. (postanowienie w

załączeniu).
Dane kontaktowe niezbędne Państwu do organizacji pierwszego posiedzenia
powiadomienia
powołanych członków komisji o godzinie posiedzenia wprowadzone zostały do systemu informatycznego
Wspieranie Organów Wyborczych (Komisje>Gminne>Export>Zestawienie składów komisji).
i

Na posiedzeniu Komisja winna dokonać czynności, o których mowa w regulaminie terytorialnych komisji
wyborczych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r.

przede wszystkim:
1. dokonać wyboru przewodniczącego zastępcy przewodniczącego,
2. omówić zadania oraz ustalić tryb swojej pracy,

tj.

i

3. omówić obowiązki

uprawnienia członków komisji,
4. ustalić sposób podania do wiadomości publicznej informacji o swoim składzie, siedzibie pełnionych dyżurach,
5. ustalić działania związane z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów w wyborach oraz sposób ich podania do
wiadomości publicznej.
i

i

Jednocześnie informuję,

w dniu 13 września 2018 r. o godzinie 14”, w Sali 232 Urzędu Miejskiego
w Malborku (Pl. Słowiański 5), przeprowadzone zostanie szkolenie dot. rejestracji kandydatów na radnych
kandydatów w wyborach wójtów, burmistrzów oraz czynności komisji do dnia głosowania.
iż

i

0 uczestnictwo w szkoleniu proszę
i

2 członków komisji, w tym najlepiej przewodniczącego

zastępcę oraz pracownika gminy wyznaczonego do koordynacji działań wyborczych lub obsługi komisji.
Na szkolenie proszę dostarczyć (dla Delegatury):
-

uchwały komisji w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego komisji,
komunikat komisji w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych, kandydatów na
wójtów, burmistrzów,

-

komunikato składzie komisji.
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