
 

KOMUNIKAT 

Komisarza Wyborczego w Kaliszu II 

z dnia 3 marca 2023 r.  

 
 

o sposobie zgłaszania kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej                          

nr 2 w Odolanowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Odolanów                

w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 7 maja 2023 r. 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego                 

2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz 

ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych /M. P. poz. 246 ze zm./ Komisarz 

Wyborczy w Kaliszu II w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy i Miasta 

Odolanów w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonymi na dzień 7 maja 2023 r. informuje, że: 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2                        

w Odolanowie mają: 

a/ pełnomocnicy wyborczy /osoby upoważnione przez pełnomocników wyborczych/ 

komitetów wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy                   

i Miasta Odolanów w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 7 maja 2023 r.; 

b/ wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego                           

i są wpisani do rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa 

/komisarz wyborczy może powołać wyborców w skład komisji w przypadku 

uzupełnienia składu komisji wyborczych zgodnie z art. 182 § 8b ustawy z dnia                     

5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.//. 

2. Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej                                          

nr 2 w Odolanowie przyjmuje Urzędnik wyborczy Gminy i Miasta Odolanów,  

za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Odolanów, w godzinach pracy Urzędu                 

w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r. 

3. Sposób zgłaszania kandydatów oraz wzory wymaganych dokumentów określa uchwała               

nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu 

zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia 

oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania,                         

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic                         

m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast                               

/M. P. poz. 338 ze zm./. Uchwała jest dostępna na stronie internetowej 

https://kalisz.kbw.gov.pl/ w zakładce Aktualności. 

 

Komisarz Wyborczy w Kaliszu II 

 

/-/ Adam Jan Plichta 
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