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Panie, Panowie

Starostowie,

Wójtowie, Burmistrzowie,

Prezydenci Miast

Uprzejmie przesyłam w załączeniu Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 10 września
2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych z prośbą o podanie Postanowienia z
załącznikiem właściwym dla Państwa jednostki do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w urzę-
dzie gminy (miasta, starostwa) oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z
powyższym, działając na podstawie art. 178 § T pkt. 2 Kodeksu wyborczego Komisarz Wyborczy upo-
ważnił pracowników odpowiedzialnych za obsługę wfw komisji w Państwa jednostkach, do zwołania
pierwszych posiedzeń gminnych (miejskich, powiatowych) komisji wyborczych. Z uwagi na bardzo
krótkie terminy realizacji zadań wyborczych Komisarz Wyborczy wyznaczył datę posiedzenia na dzień
12 września 2018 r. na godz. 10:00 (środa). Postanowienie w tej sprawie przesyłam w załączeniu.
Zgodnie z regulaminem terytorialnych komisji wyborczych, Komisja na pierwszym posiedzeniu:

1) wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji (w powiatach i miastach na prawach powia-

tów w skład komisji wchodzi z urzędu, jako przewodniczący, osoba wskazana przez Komisarza

Wyborczego,

2) wybiera zastępcą przewodniczącego komisji;

3) omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących wjej

skład;

4) ustala sposób niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji o swoim składzie, sie-

dzibie i pełnionych dyżurach;

5) ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na rad-
nych, a w przypadku gminnych (miejskich) komisji równiez kandydatów na wójta, burrnistrza,

prezydenta miasta, a takze sposób podania o tym informacji do wiadomości publicznej. Z uwagi

na niezwykle krótki termin na wykonanie tego zadania Komisarz Wyborczy ustalił następujący

harrnonogram dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych:

- w czwartek, 13 września br. od godz. 12:00 do godz. 15:00;

- w piątek, 14 września br. od godz. 09:00 do godz. 15:00;

- w sobotę, 15 września br. od godz. 09 do godz. 14:00

- w poniedziałek, 17 września br. od godz. 09:00 do godz. 24:00.



_ 2 ..

Komisje powinny ponadto ustalić dyżuryw celu p_rzyi_mowania zgłosgeń kandydatów na wfitg

(burmistrza,_prezyde_ntg_,mi,asta)_, w d,n,i,pows_ze::i,nie, jw cza,si_e_d_c¿g_odg1nd,l_ą zgłaszających. Termin

do zgłaszania gminnym (miejskim) komisjom wyborczym kandydatów na wój tów, (burmistrzów,

prezydentów miast) upływa 26 września 2018 r. o godz. 24:00 (środa). Informacje o miejscu,

dniach i godzinach dyżurów podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty,

a także wywiesza się w siedzibie komisji oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej or-

ganu obsługującego komisję.

6) powołuje osobę wskazaną przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta, starostę) na

Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej komisji, zgodnie z uchwałą PKW z dnia 13 sierpnia br.

w sprawie określenia warunków i sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej

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

W związku z powyższym uprzejmie proszę o poinformowanie zainteresowanych, iż:

l. w dniu 12 września 2018 r. jśrodaz o godz. 13:00 w Toruniu, przy Szosie Bydgoskiej 3 w Centrum

Targowym PARK (sala audytoryjna) odbędzie się szkolenie dla przewodnlicrzących i zastępców

przewojdniczących gminnychjmiejskich, powiatowych) komisji wyborczych oraz osób ,odpowie-

dzialnych za organizację wyborów w Państwa jednostkach (3 osoby) poświęcone omówieniu zadań

komisji terytorialnych do dnia głosowania, ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji list kandy-

datów na radnych i kandydatów na wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast),

2. w dniu 13 września 2018 r. (środa) odbędzie się w urzędzie gminy (miasta, starostwa) szkolenie

pełnych składów gmimiychjmiej skich_,_powiatowych) komisji wyborczych poświęcone omówieniu

zadań członków komisji terytorialnych dotyczących rejestracji list kandydatów na radnych i kandy-

datów na wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast). Szkolenia przeprowadzą osoby odpowie-

dzialne za organizację wyborów gminach (powiatach) wskazane przez Komisarza Wyborczego.

Na zakończenie proszę o:

l. właściwe oznakowanie siedziby Komisji tablicami informacyjnymi (m.in. na zewnątrz budynku),

2. sprawdzenie, czy w Urzędzie (Starostwie) znajduje się właściwa pieczęć Komisji,

3. przekazanie do Delegatury KBW w Toruniu w dniu 12 września br. (na szkoleniu TKW):

a) uchwał terytorialnych komisji wyborczych wfs powołania przewodniczących i zastępców,

b) harmonogramu dyżurów przyjętego przez Komisję na pierwszym posiedzeniu.

Z poważaniem

D Y B E K T O R

mgr



POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Toruniu I

z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ¬ Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018
r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Toruniu I
postanawia co następuje:

§ l.
Wyznaczam termin zwołania pierwszego posiedzenia powiatowych, miejskich, gminnych komisji
wyborczych z obszaru właściwości terytorialnej na dzień 12 września 2018 r. o godz. 10:00 w
siedzibach komisji.

§ 2.

Do zwołania pierwszego posiedzenia, o którym mowa w § 1, upowazniarn pracowników jednostek
samorządu terytorialnego z obszaru objętego właściwością terytorialna Komisarze Wyborczego w
Toruniu I wskazanych w załączniku do postanowienia.

§3.
Osoby wskazane w § 2 przeprowadzają szkolenia członków terytorialnej komisji wyborczej w
gminie, powiecie wskazanej w załączniku do postanowienia.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
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Załącznik do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w l`oru|uu l

z dnia 6 wrzesnia 2018 r
wfs zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

Lp. Gmina/Miasto/'Powiat Osoba upoważniona do zwołania
pierwszego posiedzenia TKW

1.
_|... _

chełmiński Michał Aleksandrowicz

2.
-1---_ 1 __

m. Chełmno Tatiana Syta

3. gm. Chełmno Anna Kukulska

4. gm. Kijewo Królewskie Małgorzata Olek

5. gm. Lisewo T 'Halina Chrzanowska O _

6.
I'

gm. Papowo Biskupie , Aleksandra Szymańska

7. gm. Stolno Jadwiga Otlewska

8.
Ä _

gm. Unisław Marek Gesing

9. golubsko-dobrzyńskim O iloamia Zadylak _

10.
1

m. Golub-Dobrzyń Mariola Milarska

ll. gm. Ciechocin Grażyna Grzecznowska

12. gm. Golub-Dobrzyń
.L

Dorota Węglerskai O

13. gm. Kowalewo Pomorskie
1

Ewa Bąk

14. gm. Radomin
- --- -+

Ewa Drawert

15. O gin. Zbójno Jacek Foksiński

16.03 toruński Irena Szewczuk

17. m. Chełmza O Janusz Wilczyński

18. gm. Chełmża Ewa Pudo

l9. gm. Czernikowo Miresława zgiifska
20. gm. Lubicz

I

Dorota Woźniak

21. O gm. Łubianka O _;_

Dariusz Meller

22. gm. Łysomice O T
l

Anna Wiśniewska

23. gm. Obrowo Krystyna Blewska

24. gm. Wielka Nieszawka Lidia Gajek O

25. gmízaasś wisnai Grażyna Krystosiak

źe. m. Toruń Jacek Mularz
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