Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów
do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP w 2015r.
Termin zgłaszania kandydatów przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych
lub osoby upoważnione przez pełnomocników: do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godz. 14.00
Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, pokój nr 7,
parter budynku.
Obwodowe komisje wyborcze powołuje Wójt Gminy Jabłonna spośród wyborców. W skład
obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych
przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) komitetów
wyborczych mających zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz jedną osobę wskazaną przez Wójta
Gminy Jabłonna spośród pracowników
samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszanymi przez
pełnomocników (lub upoważnione przez nich osoby) mogą być tylko osoby ujęte w stałym
rejestrze wyborców Gminy Jabłonna.
Pełnomocnik wyborczy (lub upoważniona przez niego osoba) może zgłosić tylko po jednym
kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej.
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów
przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego
losowania przeprowadzonego przez Wójta Gminy Jabłonna.
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy składać na
druku stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia
2011 r. (poz.345).
Zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem
wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:
1) dla przewodniczących – 200 zł,
2) dla zastępców przewodniczących – 180 zł,
3) dla członków – 160 zł.
Podana wysokość diet będzie obowiązywała także w przypadku przeprowadzenia ponownego
głosowania.
Obowiązki członka obwodowej komisji wyborczej:
1) udział w szkoleniu,
2) urządzenie lokalu wyborczego (wspólnie z administratorem budynku),
3) przyjęcie i przeliczenie kart do głosowania w dniu przekazania przez Wójta Gminy
Jabłonna,
4) udział w komisji w dniu głosowania w godzinach wyznaczonych przez Przewodniczącego
obwodowej komisji wyborczej,
5) sporządzenie protokołu głosowania w obwodzie,
6) wywieszenie protokółu z głosowania w lokalu wyborczym,
7) przekazanie protokółu głosowania w obwodzie do okręgowej komisji wyborczej (w
punkcie rejonowym odbioru protokołów),
8) przekazanie dokumentów z wyborów (2 egz. protokołów, kart do głosowania , spisów
wyborczych i innych do depozytu Wójta Gminy Jabłonna).

