
K O M U N I K A T 
 

Wójta Gminy Lipno 
z dnia 13 października 2014 r. 

 
w sprawie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji 

wyborczych  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 

dzień 16 listopada 2014 r. 
 

Na  podstawie  §  4  ust.  1  uchwały  Państwowej  Komisji  Wyborczej  z  dnia  25 
sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, 
wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych 
komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw  i rad 
dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaję 
do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie  i  ustalonym  sposobie  przyjmowania  
zgłoszeń  kandydatów  do  obwodowych  komisji wyborczych z obszaru Gminy Lipno. 

 
1. Zgłoszenia  kandydatów  do  obwodowych  komisji  wyborczych  z  obszaru  Gminy 

Lipno będą  przyjmowane w siedzibie Wójta Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, pok. 107,  
w terminie do  dnia  17 października 2014  r.  (piątek),  w  godz.  715 – 1400. 

2. Prawo  zgłaszania  kandydatów  do  obwodowych  komisji  wyborczych  mają  
pełnomocnicy  tych  komitetów  wyborczych, których  kandydata  na  wójta 
zarejestrowano  w  danej  gminie,  lub  które  mają zarejestrowaną  listę  kandydatów  na  
radnych  w  okręgu  wyborczym,  dla  którego właściwa jest dana obwodowa komisja 
wyborcza. 

3. Kandydat do składu komisji wyborczej musi być wpisany do stałego rejestru wyborców 
Gminy Lipno.  

4. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do składów komisji określa uchwała 
Państwowej Komisji  Wyborczej  z  dnia  25 sierpnia  2014  r.  w  sprawie  sposobu  
zgłaszania  kandydatów  na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad 
powoływania terytorialnych komisji  wyborczych  i  obwodowych  komisji  wyborczych   
w  wyborach  do  rad  gmin,  rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. 
Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast.  

5. Tekst  w/w  uchwały  wraz  ze  wzorami  druków  zgłoszenia  znajduje  się  na  stronach 
internetowych  Państwowej  Komisji  Wyborczej  pod  adresem  www.pkw.gov.pl,  
Komisarza Wyborczego  we  Włocławku:  wloclawek.pkw.gov.pl  oraz  jest  dostępny   
w Urzędzie Gminy w Lipnie.  

  
  

 
Wójt Gminy Lipno 

 
(-) Andrzej Piotr Szychulski 


