
DSŁ-778-2/2022  

KOMUNIKAT  

KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II 

z dnia 14 lutego 2022 r.  

o sposobie zgłaszania kandydatów do składów Miejskiej Komisji do spraw referendum  

w Miastku oraz obwodowych komisji do spraw referendum, w związku z referendum 

gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miastka przed upływem kadencji, 

zarządzonym na dzień 3 kwietnika 2022 r.  

  

Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 50 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 741) oraz § 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. z 2018 r., poz. 

246 ze zm.) w związku z referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miastka przed 

upływem kadencji, zarządzonym na dzień 3 kwietnia 2022 r. informuję, co następuje:  

MIEJSKA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM  

1. Miejska Komisja do spraw referendum w Miastku powołana zostanie w składzie 9 

osobowym: 3 osoby wskazane pisemnie przez Burmistrza Miastka, 3 osoby z Rady Miasta  

i 3 osoby spośród mieszkańców.  

2. Zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji do spraw referendum w Miastku 

przyjmowane są przez Komisarza Wyborczego w Słupsku II do dnia 4 marca 2022 r.  

w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1,76-200 

Słupsk (V piętro, pokój 529) w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku  

w godz. od 7.30 do 15.30.  

3. Kandydatem do składu Miejskiej Komisji do spraw referendum w Miastku może być osoba 

posiadająca bierne prawo wyborcze do Sejmu. 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.  

4. Nie ma ustawowego wyłączenia ze składu komisji pracowników urzędów gmin, jednostek 

organizacyjnych gminy oraz jednoosobowych spółek gminy. Zważywszy jednak, że 

kierownikiem urzędu jest burmistrz wykonujący uprawnienia zwierzchnika służbowego  

w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 

– dla uniknięcia jakichkolwiek podejrzeń o ewentualną stronniczość osób rekrutujących się  

z tej grupy urzędników i kierowników – celowym wydaje się zgłoszenie do komisji osób 

postronnych.  

5. W przypadku złożenia zgłoszenia Komisarzowi Wyborczemu przez Inicjatora Referendum 

lub upoważnione przez niego osoby, osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia Inicjatora 

Referendum dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania 

zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia Pełnomocnik Inicjatora Referendum, a w przypadku 



zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału 

upoważnienia. W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu 

przesyłki do Komisarza Wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).  

6. Zasady zgłaszania kandydatów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  

13 sierpnia 2018r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych 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. 

z 2018 r., poz. 908 ze zm.).   

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji do spraw referendum w Miastku 

stanowi załącznik nr 1 do Postanowienia Nr 4/2022 Komisarza Wyborczego  

w Słupsku II z dnia 10 lutego 2022 r.  

OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM  

7. Każda z obwodowych komisji do spraw referendum z terenu gminy Miastko powołana 

zostanie w składzie 9 osobowym: 3 osoby wskazane pisemnie przez Burmistrza Miastka,  

3 osoby z Rady Miasta i 3 osoby spośród mieszkańców.  

7. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w Miastku 

przyjmowane są przez Komisarza Wyborczego w Słupsku II do dnia 4 marca 2022 r.  

w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1,  

76-200 Słupsk (V piętro, pokój 529) w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do 

piątku w godz. od 7.30 do 15.30.  

8. Kandydatem do składu obwodowej komisji do spraw referendum z terenu gminy Miastko 

może być osoba, która ukończy 18 lat najpóźniej w dniu referendum oraz stale zamieszkuje 

na obszarze województwa pomorskiego. 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.  

9. Nie ma ustawowego wyłączenia ze składu komisji pracowników urzędów gmin, jednostek 

organizacyjnych gminy oraz jednoosobowych spółek gminy. Zważywszy jednak, że 

kierownikiem urzędu jest burmistrz wykonujący uprawnienia zwierzchnika służbowego  

w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych – dla uniknięcia jakichkolwiek podejrzeń o ewentualną stronniczość osób 

rekrutujących się z tej grupy urzędników i kierowników – celowym wydaje się zgłoszenie 

do komisji osób postronnych.  

10. W przypadku złożenia zgłoszenia Komisarzowi Wyborczemu przez Inicjatora Referendum 

lub upoważnione przez niego osoby, osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia 

Inicjatora Referendum dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku 

wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia Pełnomocnik Inicjatora Referendum,  

a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po 

okazaniu oryginału upoważnienia. W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu 

rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarza Wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu 

wyborczego).  

11. Zasady zgłaszania kandydatów 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. z 2019 r. poz. 338 ze zm.).   

  

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum 

stanowi załącznik nr 2 do Postanowienia Nr 4/2022 Komisarza Wyborczego  

w Słupsku II z dnia 10 lutego 2022 r.  

W związku z sytuacją epidemiologiczną dopuszcza się przesłanie zgłoszeń w formie skanu, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: slupsk@kbw.gov.pl). Nie jest przy tym 

wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszeń należy niezwłocznie 

przesłać pocztą tradycyjną.  

  

     Komisarz Wyborczy 

w Słupsku II 

 

 

Justyna Celińska 

 

  

 

 


