
 
K O M U N I K A T 

Komisarza Wyborczego w Pile I 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej  
w Miasteczku Krajeńskim 

 Komisarz Wyborczy w Pile I informuje, że dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających 
do Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022 r., powoła 
Gminną Komisję Wyborczą w Miasteczku Krajeńskim.  
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura 
Wyborczego w Pile - aleja Niepodległości 33/35 w pokoju nr 34, w godzinach urzędowania 
Delegatury 

    w  terminie  do  dnia  12  maja  2022 r. 
 

Uprawnionym do dokonania zgłoszenia jest pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego  
lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba 
upoważniona przez pełnomocnika, przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię 
upoważnienia. 
 

Kandydat do składu komisji musi być wpisany do stałego rejestru wyborców. 
 

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca bierne prawo wyborcze  
do Sejmu, tj. osoba, która spełniać musi ponadto niżej określone warunki: 
1) jest obywatelem polskim, 
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 21 lat, 
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, 
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu 
6) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
7)  nie utraciła prawa wybieralności na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, o którym 

mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji  
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730, 1000 i 1349). 

 

Kandydatem do składu komisji nie może być:  
1) kandydat w wyborach,  
2) komisarz wyborczy, 
3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego (oraz osoba, która została upoważniona przez  
    pełnomocnika komitetu wyborczego do zgłaszania list w imieniu komitetu wyborczego) 
4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, 
5) urzędnik wyborczy, 
6) mąż zaufania,  
7) obserwator społeczny. 
 

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  
13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych 
komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu 
przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,  
i rad dzielnic m.st. Warszawy (M.P. z 2018 r. poz. 908 oraz z 2019 r. poz. 773). Druki znajdują 
się w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie, a także w Delegaturze Krajowego Biura 
Wyborczego w Pile. Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do terytorialnych 
komisji wyborczych można uzyskać pod numerami telefonów : 67 215-28-71, 67 215-28-80. 
 

Komisarz Wyborczy 
          w Pile I 
                    

           /-/ Daniel Jurkiewicz 


