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Gdańsk, dnia 18 września 2019 r.

Panie i Panowie
Buimistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
oraz Urzędnicy Wyborczy

w zasięgu terytoria|nego Komisaza Wyborczego
w Gdańsku ||

W związku z powołaniem obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospo|itej Polskiej zarządzonych na dzień

13 paŹdziernika 2019 r' w załączeniu pzekazuję postanowienie Komisarza Wyborczego

w Gdańsku |l w sprawie powotania obwodowych komisji wyborczych oraz w sprawie zwołania
p ie rwszych pos iedzeń obwodowych kom isj i wyborczych.

|nformuję, iż zgodnie z $ 3 ust. 1 regu|aminu obwodowych komisji wyborczych (stanowiącego

załącznik nr 2 do uchwały nr't39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r'

w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych

do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Po|skiej i do Senatu Rzeczypospo|itej

Polskiej) pierwsze posiedzenia obwodowych komisji organizuje urzędnik wyborczy
przy pomocy właściwego urzędu gminy.

W związku z powyżzszym, proszę o podanie miejsc i terminów pienlvszych posiedzeń komisji

obwodowych z zachowaniem terminów wskazanych w załączonym postanowieniu. Pzypominam, ze

uzędnik wyborczy zobowiązany jest poinformować Komisarza Wyborczego o terminie pieruriszych

posiedzeń komisji'

Pierwsze oosiedzenia powinnv pzebieqać według zasad opisanvch w Ę 3 reoulaminu.

W ramach prowadzonego nadzoru, proszę o pzekazanie kopii uchwał podjętych na pienruszych

posiedzeniach obwodowych komisji do biura komisaza wyborczego niezwłocznie po odbvciu

oosiedzeń. Wzory dokumentów niezbędnych do pzeprowadzenia pienłszego posiedzenia

obwodowych komisji wyborczych (uchwały) mozna wygenerowac z systemu Wsparcie organow

Wyborczych. W zatączeniu pzekazuje do wykozystania wzór informacji o składzie komisji, który

wypełnia dyspozycja art.182 $ 10 Kodeksu wyborczego.

Jednocześnie informuje, że dniu 23 września 2019 r. transpońem zapewnlonym przez

De|egaturę Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku zostaną przekazane materiaĘ do

wykorzystania na posiedzeniach komisji (po 2 egzemplarze Kodeksu Wyborczego oraz po 4

egzemp|arze broszury zawierającej zbiór uchwał PKW d|a obwodowych komisjiwyborczych).

W ramach obsługi organizacyjno-technicznej komisji proszę o zapewnienie umieszczenia

w Biu|etynie lnformacji Pub|icznej prowadzonym przez gminę postanowień o powołaniu obwodowych

komisji wyborczych.
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Komisarua Wyborczego w Gdańsku II

z dnia 17 września f0t9 r.

w sprawie zwolania pienvszych posiedzeń obwodowych komisji wyborcrych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitei Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiei

zzrządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 182 $ 9 ustawy zdnia 5 stycznia 201 1 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.22019 r' poz'

ó84 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzecz1pospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień |3 ptździemika 2019 r., Komisarz Wyborczy

w Gdańsku II postanawia, co następuje:

$  1 .

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych konrisji wyborczych, które powinny się odbyć

pomiędzy 23 a27 września 2019 r. w miejscach i godzinach ustalonych przezurzędnika wyborczego

w porozumieniu z właściwym urzędem gminy.

$2 .

obsługę oraz techniczno-mateńalne warunki pracy komisji zapewnia wójt/burmistrz.

$3 .

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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