
KOMUNNKAT
Komisarza Wyborczego w Toruniu II

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

rł sprałvie zgłaszłni* kandydatów do s.kładłów tery'tariołnyeh ks'łłłisji wyborezyeh
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

oraz \tr wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 paździenrika 2018 r.

Na podstawie $ 4 ust. 1 uchr,vały Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018
r. rł'sprawie okeślenia właściwości telyorialnej i rzeczowój komisarzy wyborczych oraz ich
siedzib, a takze trybu pracy kornisarzy wyborcąlch (1\'f. P. z2018.. poi. 246j podaję do
puhlicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i ustalonym sposobie przyjmowania
zgłoszeń kandydatów clo terytorialnych komisji wylłorczych z o-lrszarrr właściwości
Komisarza Wyborczego w Toruniu II.

1' Zg}aszenia kandydatór'v do terytorialnych komisji wyborcryłch (powiatowych, miejskich,
gminnych) z obszaru objętego właściwością Komisarza Wyborczego w Toruniu I1 (miasto na
prawaclr powiatu: Grudziądz; por.viaty: Bradnicki, Grudziądzki, $,Iąbrzeski oraz gminy
położone na obszarze wynienionyclr powiatÓw) będą przyjmowirrre w siedzibie Komisarza
Wyborczego rv Tgruniu lI, Plae Tsatł'alny 2 {gnrach d"irzędu Marszałko.wskiego} v
terminie:
- do dnia 27 sierpnia 2018 r., Patio B, parteą w dni robocze, w godz. 8.15 -1ó.15,
- rr dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota), w godz. 9:00 -14:00,
- od dnia 28 sierpnia do ó łvrześnia 2018 r', pok. nr 16l, w godz. 8.15 - 1ó.15.

2- Prawo zglaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych przysługuje
pełnomocnikom komitetów *yborczych, na całym obszalze działania komitetu r,vyborczego.

3' Kaiiłiydatenr do skłatiu terytorialne; kornisji wy-borczej nrr'lże być ostlŁia pr:siadająca bienie
prawo wyborcze do Sejmu (nąpózniej w dniu zgłoszenia kończy 2I lat, mrrsi być wpisana do
stałego rej esttu r,vyborców).

4. Szczegcłowy tryb z$aszaniakand-vdatów do składów komisji okręśla uchwała Paristwowej
Komisji Wyóorczej z elnia 13 sierpnia 2018 r. rł' sprarvie sposol:u zgłasze.:ria kandydatóvr na
członków terytorialnych komisji wyborczych,wzanlzgłoszenia araz zasadpowoł1wania Ęch
komisji, r.v f}mł .trybu przeprowadza:ria losor,vania, w rłj'błrrach do rad gmin, rad por.viatow"
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast'

5. Tękst w/w uchwaŁy lwu Zę wzorami drukÓw zgloszenia znajduje się na stronaclr
iłł.terrłet+rł oh Faństrł-owoj Konłisji Wy-borczej pod adreserrł wrryw.pkw.gov.pl oraz jest
dostępny w Delegatwze Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu i we -s"yśikń urzędiclr
gmin(miast) oraz starostwach powiatowych.

Komisarz Wyborczy
w Toruniu II

(-) Tołnasz Brzezicki


