
 
KOMUNIKAT 

Komisarza Wyborczego w Warszawie 
 z dnia 2 lutego 2018 r. 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej 
 
 
W związku z wyborami przedterminowymi Wójta Gminy Nadarzyn, zarządzonymi przez 

Prezesa Rady Ministrów na dzień 4 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 177)  Komisarz 

Wyborczy informuje, że z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów na członków Gminnej 

Komisji Wyborczej zgłoszonych przez pełnomocników zarejestrowanych komitetów 

wyborczych, należy dokonać uzupełnienia jej składu spośród osób stale zamieszkałych na 

obszarze Gminy Nadarzyn (art. 178 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Dz. U. z 2017 r. poz. 

15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4). Art.178 powołanej Ustawy stanowi, iż w skład terytorialnej 

komisji wyborczej wchodzi od 7 do 9 osób stale zamieszkałych na obszarze danej rady. 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezesa Rady 

Ministrów termin do zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej upływa  

z dniem 5 lutego 2018 r., natomiast termin powołania Komisji przez Komisarza Wyborczego 

w Warszawie w dniu 6 lutego 2018 r.  

W związku z tym, że do dnia 2 lutego 2018 r. zarejestrowane zostały 4 komitety wyborcze  

i zgłoszono 4 kandydatów na członków Komisji, a termin składania zawiadomień  

o utworzeniu komitetu upływa w dniu 2 lutego 2018 r., istnieje realna potrzeba uzupełnienia 

kandydatów na członków Komisji do wymaganego minimalnego jej składu.  

Zgłoszenia  mieszkańców do uzupełnienia składu komisji należy składać w siedzibie 

Komisarza Wyborczego w Warszawie Pl. Bankowy 3/5, wejście „B” pok. 42 (parter) do dnia  

6 lutego 2018 r. do godz. 14.00. 

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów na członków Komisji, w dniu 6 lutego 

2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Warszawie zostanie 

przeprowadzone publiczne losowanie spośród kandydatów zgłoszonych do uzupełnienia 

składu komisji.  

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.  

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania ... 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 130) wybory zarządzone przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy przeprowadza się na podstawie przepisów obowiązujących w toku kadencji 2014 – 

2018 r.  

Druk zgłoszenia stanowi załącznik do Komunikatu.  

Komunikat zostaje zamieszczony na stronie BIP Komisarza Wyborczego w Warszawie oraz 

przekazany do Wójta Gminy Nadarzyn celem podania do publicznej wiadomości. 
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