
INFORMACJA 

KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 
 

o sposobie zgłaszania kandydatów do składów Miejskiej Komisji do spraw Referendum  

w Białej Piskiej oraz obwodowych komisji do spraw referendum, w związku z referendum gminnym  

w sprawie odwołania Burmistrza Białej Piskiej przed upływem kadencji,  

zarządzonym na dzień 19 lipca 2020 r. 

 
Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 50 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 741) oraz  § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia 

właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych  

(M. P. z 2018 r. poz. 246) w związku z referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Białej Piskiej przed upływem 

kadencji, zarządzonym na dzień 19 lipca 2020 r. informuję, co następuje: 

 

 

 

MIEJSKA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM 

 

1. W skład Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Białej Piskiej powołane zostaną 3 osoby 

wskazane pisemnie przez Burmistrza Białej Piskiej oraz 3 osoby wskazane pisemnie  

przez Inicjatora Referendum. 

 

2. Zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Białej Piskiej, 

przyjmowane są przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie II do dnia 19 czerwca 2020 r. 

(piątek) w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, al. Marsz. J. 

Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn (gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Olsztynie, II piętro, pok. 253) w godzinach urzędowania, tj.  

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530. 
 

3. Kandydatem do składu Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Białej Piskiej może być osoba 

posiadająca bierne prawo wyborcze do Sejmu. W skład Komisji nie mogą wchodzić radni, osoby 

wchodzące w skład albo pełniące funkcję organu wykonawczego danej jednostki samorządu 

terytorialnego, a także inicjator referendum oraz jego pełnomocnik. 

 

4. W przypadku złożenia zgłoszenia Komisarzowi Wyborczemu przez Inicjatora Referendum  

lub upoważnione przez niego osoby, osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia Inicjatora 

Referendum dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania 

zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia Pełnomocnik Inicjatora Referendum, a w przypadku 

zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału 

upoważnienia. W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu 

przesyłki do Komisarza Wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego). 

 

5. Zasady 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, sejmików województw i rad 

dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2018 

r. poz. 908 ze zm.).  

 

Pomocniczy wzór zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum  

w Białej Piskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.  

 

 

 

 



 

 

 

OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM 

 

6. W skład każdej z 9 obwodowych komisji do spraw referendum z terenu gminy Biała Piska 

powołane zostaną 3 osoby wskazane pisemnie przez Burmistrza Białej Piskiej oraz 3 osoby 

wskazane pisemnie przez Inicjatora Referendum. 

 

7. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum, przyjmowane są 

przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie II do dnia 19 czerwca 2020 r. (piątek) w siedzibie 

Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,  

10-575 Olsztyn (gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, II piętro, 

pok. 253) w godzinach urzędowania, tj.  

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530. 
 

8. Kandydatem do składu obwodowej komisji do spraw referendum z terenu gminy Biała Piska    

może być osoba, która ukończy 18 lat najpóźniej w dniu referendum oraz stale zamieszkuje  

na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. W skład Komisji nie mogą wchodzić radni, 

osoby wchodzące w skład albo pełniące funkcję organu wykonawczego danej jednostki 

samorządu terytorialnego, a także inicjator referendum oraz jego pełnomocnik. 

 

9. W przypadku złożenia zgłoszenia Komisarzowi Wyborczemu przez Inicjatora Referendum  

lub upoważnione przez niego osoby, osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia Inicjatora 

Referendum dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania 

zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia Pełnomocnik Inicjatora Referendum, a w przypadku 

zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału 

upoważnienia. W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu 

przesyłki do Komisarza Wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego). 

 

10. Zasady zgłaszania kandydatów uchwała nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  

27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji 

wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu 

przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2019 

r. poz. 338 ze zm.). 
 

Pomocniczy wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw 

referendum stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.  

 

 

 

 

 

     Komisarz Wyborczy 

      w Olsztynie II 
 

 

                                                                                          (-) Tomasz Konopko 

 

 


