
POSTANOWIENIE NR 152/2020 
KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH II 

z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w skład Gminnej Komisji do spraw Referendum 
w Wielowsi i Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Wielowsi, oraz terminu składania zgłoszeń 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 741) w związku z art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), Komisarz Wyborczy w Katowicach II postanawia: 

§ 1. Ustalić liczebność Gminnej Komisji do spraw Referendum w Wielowsi w liczbie 8 osób, 
w następujących proporcjach:   

- 4 członków zgłoszonych przez Wójta Gminy Wielowieś, 

- 4 członków zgłoszonych przez Inicjatora Referendum. 

§ 2. Ustalić liczebność każdej z Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Wielowsi w liczbie 8 osób, 
w następujących proporcjach:   

- 4 członków zgłoszonych przez Wójta Gminy Wielowieś, 

- 4 członków zgłoszonych przez Inicjatora Referendum. 

§ 3. Ustalić termin złożenia zgłoszeń kandydatów do składu Gminnej Komisji do spraw Referendum 
w Wielowsi do dnia 4 maja 2020 r.  

§ 4. Ustalić termin złożenia zgłoszeń kandydatów do składów Obwodowych Komisji do spraw Referendum 
w Wielowsi do dnia 4 maja 2020 r. 

§ 5. Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy o referendum lokalnym, w skład komisji nie mogą wchodzić radni, 
osoby wchodzące w skład albo pełniące funkcję organu wykonawczego danej jednostki samorządu 
terytorialnego, a także inicjator referendum oraz jego pełnomocnik. 

§ 6. Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy o referendum lokalnym, podmiotami uprawnionymi do zgłaszania 
kandydatów na członków Gminnej i Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Wielowsi są Wójt Gminy 
Wielowieś oraz Inicjator Referendum. 

§ 7. Dla zgłoszenia kandydatów na członków komisji referendalnych mają zastosowanie wzory druków 
zgłoszenia stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego postanowienia. 

§ 8. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Komisarz Wyborczy 
w Katowicach II 

 
 

Paweł Wysocki 
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Załącznik Nr 1 do postanowienia Nr 152/2020

Komisarza Wyborczego w Katowicach II

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

KANDYDAT NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM
W WIELOWSI

Gminna Komisja do Spraw Referendum w Wielowsi

Imię Drugie imię

Nazwisko

Adres zamieszkania
(zgodny z adresem ujęcia
w rejestrze wyborców)

Gmina Miejscowość

Ulica Nr domu Nr lokalu

Poczta Kod
pocztowy -

Numer
ewidencyjny
PESEL

Numer
telefonu

Adres e-mail

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej Gminnej Komisji do spraw
Referendum w Wielowsi, posiadam prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców
i spełniam pozostałe wymogi określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum
lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) oraz ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019
r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568).

....................................... dnia.................20..... r. ...............................................
(miejscowość) (podpis kandydata na członka komisji)
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Załącznik Nr 2 do postanowienia Nr 152/2020

Komisarza Wyborczego w Katowicach II

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

KANDYDAT NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUMW WIELOWSI

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum w
Wielowsi

Nr

Imię Drugie imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

(zgodny z adresem ujęcia
w rejestrze wyborców)

Gmina Miejscowość

Ulica Nr domu Nr lokalu

Poczta Kod
pocztowy -

Numer
ewidencyjny
PESEL

Numer
telefonu

Adres e-mail

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej Obwodowej Komisji do spraw
Referendum w Wielowsi, posiadam prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców
i spełniam pozostałe wymogi określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 741) oraz ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i
1504 oraz z 2020 r. poz. 568).

........................................ dnia.................20..... r. ...............................................
(miejscowość) (podpis kandydata na członka komisji)

Id: 8A9F8A8E-1C1F-4503-BA3C-9E0CF44B5E9F. Podpisany Strona 1




