KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO
W OLSZTYNIE
z dnia 17 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rucianem-Nidzie w wyborach uzupełniających
do Rady Miejskiej Ruciane-Nida zarządzonych na dzień 22 kwietnia 2012 r.
Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia
właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze
ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225 ze zm.) w związku z uchwałą
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji
wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic
m. st. Warszaw (M. P. Nr 61, poz. 641 ze zm.) informuję, co następuje:

1. Prawo zgłaszania kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej
w Rucianem-Nidzie mają komitety wyborcze, utworzone dla wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej Ruciane-Nida, których zawiadomienie
o utworzeniu zostało przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie.
2. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, lub upoważnione
przez nich osoby (na podstawie pisemnego upoważnienia, bądź jego
uwierzytelnionej kopii), zgłaszają kandydatów do Miejskiej Komisji
Wyborczej w Rucianem-Nidzie Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie
do dnia 5 marca 2012 r. do godz. 1530 w siedzibie Krajowego Biura
Wyborczego Delegatury w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn (gmach Warmińsko - Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie, pok. nr 255).
3. Zgłoszeń należy dokonywać stosując wzór zgłoszenia, stanowiący załącznik
nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji
wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych
komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad
dzielnic m. st. Warszaw (M. P. Nr 61, poz. 641 ze zm.).
Akty prawne dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: http://pkw.gov.pl, natomiast
wzory dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie oraz w Krajowym Biurze Wyborczym
Delegaturze w Olsztynie.
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