
KOMUNIKAT 
Komisarza Wyborczego w Ciechanowie 

z dnia 29 sierpnia 2014 roku 

w sprawie sposobu zglaszania przez komitety wyborcze kandydatow do skladow 
osobowych terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatow 
i sejmikow wojewodztw oraz w wyborach wojtow, burmistrzow i prezydentow miast 

zarz~dzonych na dzien 16listopada 2014 r. 

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 
2014 r. w sprawie okreslenia wlasciwosci terytorialnej komisarzy wyborczych, wlasciwosci 
rzeczowej w zakresie wykonywania czynnosci 0 charakterze ogolnowojewodzkim oraz trybu 
pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2014 r., poz. 185) podaj~ do publicznej wiadomosci 
informacj~ 0 miejscu, czasie i ustalonym sposobie przyjmowania zgloszen kandydatow 
do skladow terytorialnych komisji wyborczych z obszaru gmin powiatu: 
ciechanowskiego, mlawskiego, plonskiego, pultuskiego i zurominskiego. 

Zgloszenia kandydatow do skladow osobowych terytoriafnych komisji 
wyborczych (po wiatowych, miejskich/gminnych) bfdq przyjmowane w 
siedzibie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie, uf. 17 Stycznia 7 (budynek 
Starostwa Powiatowego - III piftro) - pokoj nr 301 codziennie oprocz sobot 
i niedzief w godz. 800-1600 w terminie do dnia'17 wrzesnia 2014 roku. 

Prawo zglaszania kandydatow do powiatowych, rniejskichlgminnych komisji 
wyborczych maj,! pelnomocnicy komitetow wyborczych, ktorych zasiyg dzialania obejrnuje 
dan,! jednostky samorz'!du terytorialnego. 

Wzor zgloszenia okreslony jest w zal'!czniku Nr 1 do uchwaly Panstwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu zglaszania kandydatow na 
czlonkow komisji wyborczych, wzoru zgloszenia oraz zasad powolywania terytorialnych 
komisji wyborczych i obwodowych kornisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad 
powiatow, sejmikow wojewodztw i rad dzie1nic rn. st. Warszawy oraz w wyborach wojtow, 
burmistrzow i prezydentow miast oraz jest dostypny na stronie intemetowej www.pkw.gov.pl 
i w urzydach miast/gmin. 

Kandydaci do skladow terytorialnych komisji wyborczych musza bezwzgl~dnie spelniae 
warunki okreslone w § 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 i ust. 3-5 w/w uchwaly Panstwowej Komisji 
Wyborczej. 
Kandydatem do skladu terytorialnej komisji wyborczej nie moze bye osoba, ktora pelni 
funkcj~ pelnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pelnomocnika finansowego 
komitetu wyborczego. 

Do zgloszenia zalilcza siy : 

Upowamienie lub uwierzytelnionil kopiy upowatnienia jezeli zgloszenia dokonuje osoba z upowatnienia 
pemomocnika komitetu wyborczego. 

Komisarz Wyborczy 
w Ciechanowie 
I-I Andrzej Kuba 


