KOMUNIKAT
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GDYNI
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i
kandydatów na senatorów
1. Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdyni przyjmuje zgłoszenia:
- okręgowych list kandydatów na posłów dla okręgu wyborczego Nr 26
obejmującego powiaty bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski,
lęborski, pucki, słupski i wejherowski oraz miasta na prawach powiatu Gdynia i
Słupsk
- kandydatów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla okręgu wyborczego
Nr 62 obejmującego powiaty lęborski, słupski, wejherowski oraz miasto na
prawach powiatu Słupsk, okręgu Nr 63 obejmującego powiaty bytowski,
chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, okręgu Nr 64 obejmującego powiat
pucki oraz miasto na prawach powiatu Gdynia.
2. Zgłoszenia list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów dla
okręgów wymienionych w pkt 1 zgłaszać można w siedzibie Okręgowej Komisji
Wyborczej w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (budynek Urzędu Miasta
Gdyni), pok. 101 do dnia 30 sierpnia (wtorek) 2011 r. do godz. 2400.
3. Do dnia 30 sierpnia 2011 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdyni pełnić będzie
dyżury wg następującego harmonogramu:
- w dniach od 24 sierpnia 2011 r. do dnia 26 sierpnia 2011 r.w godzinach od
1500 do 1700,
- w dniu 27 sierpnia (sobota) 2011 r. w godzinach od 1000do 1200,
- w dniu 29 sierpnia 2011 r. w godzinach od 1500 do 1700,
- w dniu 30 sierpnia (wtorek) 2011 r. będącym ostatnim dniem przyjmowania
zgłoszeń w godzinach od 1200 do godziny 2400.
4. Zgłoszenie powinno być doręczone Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni
osobiście przez pełnomocnika wyborczego właściwego komitetu lub osobę
przez niego upoważnioną oraz spełniać wymogi określone w ustawie z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 zm. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147,
poz. 881 i Nr 149, poz. 889)oraz w aktach prawnych wydanych na jej podstawie.
5. Niezbędne dokumenty zgłoszeniowe pobrać można z „Edytora dokumentów
wymaganych do zgłoszenia list kandydatów na posłów i kandydatów na
senatorów” umieszczonego na stronie internetowej Państwowej Komisji
Wyborczej www.pkw.gov.pl.
6. Mając na uwadze usprawnienie organizacji przyjmowania zgłoszeń, Okręgowa
Komisja Wyborcza w Gdyni zwraca się do pełnomocników lub osób przez nich
upoważnionych o wcześniejsze telefoniczne (tel. 58 668-80-61, 58 668-80-62)
uzgodnienie terminu, w którym zamierzają dokonać zgłoszenia.
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
/-/ Rafał Terlecki

