
INFORMACJA 
KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROt^CE I 

z dniac^listopada 2018 r. 
w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomieri o utworzeniu komitetu wyborczego 

oraz w sprawie zgtoszeri do sktadu Gminnej Komisji Wyborczej w Nurze 

w zwiqzku z wyborami uzupetniajqcymi do Rady Gminy Nur 

zarz^dzonymi na dzieri 10 lutego 2019 r. 

• Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgtaszania kandydatow na 
radnego, stosujqc przepis art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w okr^gu wyborczym Nr 4 petnomocnicy wyborczy 
mog^ sktadac do Komisarza Wyborczego w Ostrot^ce I do dnia 17 grudnia 2018 r. 
(poniedziatek)*'. 

Zgtoszenia kandydatow do sktadu Gminnej Komisji Wyborczej w Nurze 
petnomocnicy wyborczy mog^ dokonywac Komisarzowi Wyborczemu w Ostrot^ce I 
do dnia 27 grudnia 2018 r. 

Zawiadomienia oraz zgtoszenia s^ przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego 
w Ostrot^ce I (ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila" 15 - wejscie prawe na niskim parterze, 
pokoj Nr 119 - II pi^tro) w dni robocze od poniedziatku do piqtku, w godzinach urz^dowania 
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego; tj. od godz. 8— do 16—. 

• Zgtoszenia kandydatow na cztonkow komisji dokonuj^ petnomocnicy wyborczy komitetow 
wyborczych biorqcych udziat w wyborach uzupetniajqcych stosujqc formularze I przepisy 
uchwaty Paristwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu 
zgtaszania kandydatow na cztonkow terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgtoszenia 
oraz zasad powotywania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach 
do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw 1 rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w 
wyborach wojtow, burmistrzow 1 prezydentow miast (M.P. z 2018 r. poz. 908). 

Zasady tworzenia komitetow wyborczych s^ okreslone w Kodeksie wyborczym oraz 
w informacjach Paristwowej Komisji Wyborczej dost^pnych na stronie internetowej -
www.pkw.gov.pl. 

Tresc w/w aktow prawnych, wyjasnleri oraz wzorow drukow dokumentow jest dost^pna na 
stronie internetowej Paristwowej Komisji Wyborczej i Komisarza Wyborczego w Ostrot^ce I 
pod adresem: ostroleka.kbw.gov.pl, a nast^pnie w zaktadce: Wzory dokumentow oraz 
w Urz^dzie Gminy Nur, 

* zgodnie z art, 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U, z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), jezeli koniec terminu 
wykonania czynnosci okreslonej w kodeksie przypada na sobot^ albo na dzieri ustawowo wolny od pracy, termin uptywa pierwszego 
roboczego dnia po tym dniu. 


