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KOMUNIKAT

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej informuje' ze:

1 . Rozporz ądzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 9 marca 2012 r. w sprawie przedtermi-

norłych wyborów wójta gminy Bestwina w województwie śląskim (Dz. U., z dnia 19 marca

2OI2t.,poz.287) datęprzedterminowych wyborów wznaczono na dzięń 20 maja2012r.

2. Termin zgłaszania kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Bestwinie

upływa w dniu 4 kwietnia 2012 r. (środę) o godzinie 15.30.

3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 4 kwietnia 2OI2 t.(środy) w godz. 7.3O -15.30,

gdyŻzgodniezart.205 ust.3 ustawy zdnia 16 lipca 1998 r. - ordynacjaWborczado rad

gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz' Il90 i z 20II r.

Nr 34, poz" I72), w związku z art.2 ust' 2 ustawy z dnia20 czerwca2002 r' o bezpośrednim

wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz' U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1 19I) orłz afi.

16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 20II r. Przepisy wprowadząące ustawę * Kodeks wybor-

czy (Dz" U. Nr 2I, poz. 1 13, Nr 102, poz. 588, Nr I47, poz. 881 i Nr I49, poz" 889), jezeli

ustawa nie stanowi inacze| czynności wyborcze określone kalendaruem wyborczym Są doko-

nywane w godzinach urzędowania organów wyborczych, to jest, w przypadku przedtermino-

wych wyborów wójta gminy Bestwina, w siedzibię Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 119,

tel. 33 813 63 74,33 812 60 39.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej pracuje od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pełnomocnicy komitetów uyborczych dokonujący zgłoszenia kandydatow do składu Gminnej

Komisji Wyborczej w Bestwinie przedkładają Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej:

a) zgłoszenie kandydata(_tów) do Gminnej Komisji Wyborczej w Bestwinie opracowane

zgodnie zwzoretn stanowiącym zaŁączntk nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z

dnia 4 września 20a6 r. w sprawie sposobu zgŁaszania kandydatów ta członków komisji wy-

borczych, wzoru zgŁoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i



obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-

wództw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M. P. Nr 61' poz.64I, Nr 68,

poz.7OI, z2007 r. Nr 5, poz. 67, z201,0 r. Nr 68, poz. 857 i Nr 73, poz.928),jak w załącze'

niu. Wzór dostępny jest takze na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej:

http://pkw.gov.pl/;

b) jeżeli zgŁoszetia kandydata(-tów) do składu komisji wyborczej dokonuje osoba upowaz-

niona ptzez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, przedkłada ona stosowne upo-

ważni enie bądŹ uwi er zytelnioną kopię upoważnienia.

4. W przypadku zgłoszenia do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Bestwinie liczby kan-

dydatów przeŁłaczających dopuszczalny skład komisji Pani SędziaBlzbięta Libera-Niesporek

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej w dniu 5 kwietnia 2012 r. (czwartek) o godzinie 10.00

w sali 2Ż -Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40

ustali skład Gminnej Komisji Wyborczej w Bcstwinie

w trybie publicznego losowania.

5' W dniu 11 kwietnia 2012 t. (środa), o godz. 12'00,

się pierwsze posiedzenie i szkolenie Gminnej Komisji

nia je.j zadan i trybu pracy.

w Urzędzie Gminy Bestwina, odbędzie

Wyborczej w Bestwinie - dla omówie-

W załączeniu wzór zgłoszenia i oświadczenia

kandydata(-tów) do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Bestwinie"

Bielsko-Bi ała, dnia 22 marca 20 12 r.


