
KOMUNIKAT 
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy 

z dnia 23 września 2010 r. 
 
 

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu 

właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

zarządzonych na 21 listopada 2010 r.  

 

 Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 

określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie 

wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych 

(M. P. Nr 13, poz. 225 z późn. zm.) podaję do wiadomości pełnomocników wyborczych komitetów 

wyborczych, o których mowa w art. 64a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, 

rad powiatów i sejmiku województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz osób przez nich 

upoważnionych, zwanych dalej pełnomocnikami, co następuje poniżej. 

Zgłaszanie kandydatów do składu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu właściwej 

do przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powinno być dokonane 

do dnia 4 października 2010 r. (poniedziałek). 

Zgłoszeń należy dokonywać na wzorze zgłoszenia stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 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 w m. st. Warszawie (M. P. Nr 61, poz. 641 z późn. zm.). 

Zgłoszenia kandydatów do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu należy kierować 

do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, pok. 27. 

Osoby upoważnione do dokonania zgłoszeń przez pełnomocników komitetów wyborczych winny 

przedłożyć Komisarzowi Wyborczemu stosowne upoważnienie. 

Wzór druku zgłoszenia jest dostępny w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, 

Toruniu i Włocławku oraz we wszystkich urzędach gmin, miast, starostwach powiatowych i Urzędzie 

Marszałkowskim. 

Komisarz Wyborczy  
     w Bydgoszczy 
 

       /-/ sędzia Andrzej Siuchniński  


