KOMUNIKAT
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków
Obwodowych Komisji ds. Referendum
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
(Dz.U. z 2015 r, poz. 318) oraz postanowieniami rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania
kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym
oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 z póź. zm.) Obwodową Komisję do
spraw Referendum w Gminie Świerzawa powołuje, spośród osób uprawnionych
do udziału w referendum, Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa najpóźniej w 20 dniu
przed dniem referendum, tj. 17 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) – termin wydłużony
stosownie do art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego w związku z art. 92 ust. 1 ustawy o referendum
ogólnym.
W skład Obwodowej Komisji do spraw Referendum powołuje się od 4 do 8 osób spośród
kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej w
programach radiowych i telewizyjnych, tj. partie polityczne, stowarzyszenia i inne
organizacje społeczne oraz fundacje, które otrzymają od Państwowej Komisji Wyborczej
zaświadczenie uprawniające do udziału w tego rodzaju kampanii referendalnej, oraz jedną
osobę wskazaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa spośród pracowników
samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. Kandydatami na
członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum zgłaszanymi przez uprawnione
podmioty mogą być tylko osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy Świerzawa,
tj. ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Świerzawa.
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej kandydatów w liczbie
przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego
losowania przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa..
Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego
minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Burmistrz Miasta
i Gminy Świerzawa spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Świerzawa.
Osoba upoważniona przez podmiot uprawniony do udziału w kampanii referendalnej
w programach radiowych i telewizyjnych może zgłosić tylko po jednym kandydacie
do każdej Obwodowej Komisji do spraw Referendum, najpóźniej w 30 dniu przed
referendum, tj. do dnia 7 sierpnia 2015 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy
w Świerzawa pok. Nr 1.
Wzór zgłoszenia określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych
komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz.
U. Nr 74, poz. 671 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 17, poz. 86), który można pobrać ze strony
referendum2015.pkw.gov.pl w zakładce aktualności lub na stornie bip.swierzawa.pl
w zakładce Referendum ogólnokrajowe.

Zgłoszenie kandydatów do składu Obwodowej komisji do spraw Referendum następuje
po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
Zgodnie z § 2 ust. 3-4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji
do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr
74, poz. 671 z póź. zm.):
1 zgłoszenie podpisuje osoba reprezentująca podmiot uprawniony albo osoba
upoważniona przez ten podmiot, co oznacza, że osoba upoważniona nie może
skutecznie upoważniać innych osób do podpisywania zgłoszenia;
2 do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie albo uwierzytelnioną kopię
zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w art. 48 ust. 3
ustawy. Wynika z tego, że osoba dokonująca zgłoszenia powinna dołączyć
do zgłoszenia zaświadczenie lub jego uwierzytelnioną kopię. Uwierzytelnienia kopii
zaświadczenia może dokonać organ reprezentujący na zewnątrz uprawniony podmiot.
Dopuszczalne jest też złożenie w urzędzie gminy zamiast uwierzytelnionej kopii
zaświadczenia jego kserokopii, którą uwierzytelnia pracownik urzędu gminy,
po okazaniu mu zaświadczenia lub jego uwierzytelnionej kopii. W przypadku
wątpliwości, czy zgłoszenie dokonywane jest przez podmiot uprawniony należy
korzystać z wykazu podmiotów, którym Państwowa Komisja Wyborcza wydała
stosowne zaświadczenie.
Zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30
kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji
do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr
74, poz. 671 z póź. zm.) osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia podmiotu
uprawnionego dołącza do zgłoszenia upoważnienie albo jego kopię uwierzytelnioną przez
pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Dodatkowych informacji dot. zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych
Komisji ds. Referendum można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Świerzawie
pok. Nr 1 lub telefonicznie nr tel. 757135390 wew. 22.
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