
POSTANOWIENIE Nr 61 /13 

KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE 
z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie trybu i zasad powołania Gminnej i Obwodowych Komisji do spraw 

Referendum Gminnego w sprawie odwołania przed upływem kadencji Wójta 

Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba oraz Rady Gminy Nadarzyn, 

zarządzonym na dzień 19 stycznia 2014 r. 

 
Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 oraz art. 50 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 15 września  
2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706) oraz Uchwały Państwowej 
Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie  
referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu 
terytorialnego (M.P. z 2012 r. poz. 353) Komisarz Wyborczy w Warszawie postanawia, 
co następuje: 

 
1. Ustala się 8 osobowy skład Gminnej Komisji do spraw Referendum  

w Nadarzynie w następujących proporcjach: 
 4 członków zgłoszonych przez Inicjatora Referendum 
 2 członków zgłoszonych przez Wójta Gminy Nadarzyn 
 2 członków zgłoszonych przez Radę Gminy Nadarzyn 

 
2. Ustala się 8 osobowe składy Obwodowych  Komisji do  spraw  Referendum  

Nadarzynie, w następujących proporcjach: 
 4 członków zgłoszonych przez Inicjatora Referendum 
 2 członków zgłoszonych przez Wójta Gminy Nadarzyn   
 2 członków zgłoszonych przez Radę Gminy Nadarzyn 

 
3. Zgłoszenia  kandydatów  do składu  Gminnej Komisji  do  spraw Referendum  

w   Nadarzynie należy składać do Komisarza Wyborczego w Warszawie   
do dnia 20 grudnia 2013 r. (piątek). Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego postanowienia. 

 
4. Zgłoszenia  kandydatów  do  składów  Obwodowych  Komisji  do spraw 

Referendum  w Nadarzynie należy składać do Komisarza Wyborczego  
w Warszawie  do dnia 20 grudnia 2013 r. (piątek). Wzór zgłoszenia stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia. 
 

5. Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum 
lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706) 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. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku                      

w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie,  
Plac Bankowy 3/5, parter (wejście B) pokój 42, w godzinach urzędowania  
tj. od godz. 8.15 do godz. 16.15. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzach 
które, są dostępne w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  
w Warszawie oraz  na stronie internetowej Komisarza Wyborczego  
w Warszawie http://warszawa.pkw.gov.pl 

        Komisarz Wyborczy 
              w Warszawie 
                                                                                         /-/ Dorota Tyrała 

http://warszawa.pkw.gov.pl/

