
                                  I N F O R M A C J A

w sprawie przyjmowania  zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych 
komisji wyborczych  w Gminie GRABOWIEC  w wyborach do Sejmu          
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października  
2019 r.

Podaję do wiadomości publicznej terminy dyżurów ustalone w celu 
przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji 
wyborczych w Gminie Grabowiec.

Harmonogram  przyjmowania zgłoszeń

1. W dniach od  02 września 2019 r. do 06 września 2019 r.

– w godzinach od 7.15 do 15.15

2. W dniach od 9 września 2019 r.  do 13 września 2019 r. 

 – w godzinach od 7.15 do 15.15

13 września 2019 r.   (ostatni dzień zgłaszania).

Zgłoszenia przyjmowane będą w budynku Urzędu Gminy Grabowiec –             
ul. Rynek 3, pokój 13.  Nr tel. 84 6512 474 w 38.

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba
która:

1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze 
województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru 
wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
Wyłączenia
Kandydatem do składu komisji nie może być:
1. kandydat w wyborach;
2. komisarz wyborczy;
3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5. urzędnik wyborczy;
6. mąż zaufania;
7. obserwator społeczny;
8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:



a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c)  zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f)  osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla 
obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

       Urzędnik Wyborczy

       Krystyna Nowosad


