INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Zgodnie z uchwałą nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie
powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na
członka obwodowej komisji wyborczej.
Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład
obwodowej komisji wyborczej w przypadku uzupełnienia jej składu.
Kandydat na członka komisji musi spełnić następujące warunki:
1) jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) stale zamieszkuje na obszarze województwa dolnośląskiego i jest wpisany do stałego rejestru
wyborców jednej z gmin w tym województwie,
4) nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
5) nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
6) nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
7) w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - nie jest pozbawiony
prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
Członkiem 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.
Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędu w gminie właściwej dla siedziby danej komisji.
Wzór zgłoszenia wyborcy do składu obwodowej komisji wyborczej stanowi załącznik do niniejszej informacji.
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