
Komunikat 

dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień  
25 października 2015 r. 
 
 
Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu  
2 października 2015 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na członków 
obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub 
osoby upoważnione przez pełnomocników wyborczych.  
Na podstawie art. 182 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy 
kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko 
ujęte w stałym rejestrze wyborców miasta Gostynina. 
Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej 
pkw.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina 
umgostynin.bip.org.pl . 
 
Urząd Miasta Gostynina będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów na członków 
obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników komitetów wyborczych lub 
osób działających z upoważnienia pełnomocników do dnia 2 października 2015 r. w 
godzinach pracy Urzędu, w budynku Ratusza ul. Rynek 1, pok. 206,  
tel. 24 236-07-24. 
 
Zgodnie z art. 182 ust. 5 ww. ustawy pełnomocnik wyborczy lub upoważniona 
przez niego osoba może zgłosić do każdej komisji obwodowej tylko po jednym 
kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu 
wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista 
kandydatów na posłów i senatorów. 
W skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej dla obwodu: 

1. Do 2000 mieszkańców powołuje się od 6 do 8 osób  
2. Od 2001 do 3000 mieszkańców powołuje się od 8 do 10 osób 

Spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub 
upoważnione przez nich osoby. W skład obwodowych  komisji wyborczych 
powołuje się także po jednej osobie wskazanej przez wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych 
jednostek organizacyjnych, 

W skład obwodowych komisji wyborczych utworzonych w obwodach odrębnych 
powołuje się: 



1. od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników 
wyborczych lub upoważnione przez nich osoby , 

2. jedną osobę wskazaną przez Burmistrza Miasta Gostynina spośród 
pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.  

Na terenie Miasta Gostynina do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i 
Senatu RP  utworzonych zostało 16 obwodów głosowania.  

Burmistrz Miasta Gostynina 

Paweł Witold Kalinowski 
  


