
POSTANOWIENIE NR 84/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO  

W BYDGOSZCZY II 

z dnia 20 października 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia liczebności oraz zasad powołania Miejskiej i obwodowych komisji 

do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta 

i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r. 

 

Na podstawie art. 49 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i ust. 6 oraz art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) w związku z art. 178 

i art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) 

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II postanawia, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Miejska Komisja do spraw Referendum w Mroczy liczyć będzie 8 członków. 

2. Obwodowe komisje do spraw referendum liczyć będą po 8 członków. 

 

§ 2. 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza oraz Rada Miejska w Mroczy zwani dalej „zgłaszającymi”, 

mają prawo zgłosić po 4 kandydatów na członków każdej z komisji wskazanych w § 1. 

2. Zgłaszający ma także prawo zgłosić do poszczególnych komisji kandydatów rezerwowych, 

mogących w razie potrzeby uzupełnić skład komisji, w liczbie nieprzekraczającej 4 do danej 

komisji, zaznaczając to w zgłoszeniu. 

3. W przypadku zgłoszenia przez któregoś ze zgłaszających kandydatów w liczbie mniejszej 

niż 4 lub niezgłoszenia ich w ogóle, skład danej komisji zostanie uzupełniony do liczby 

8 członków przez powołanie wyborców niewskazanych przez zgłaszających. 

 

§ 3. 

1. W celu zgłoszenia kandydata na członka komisji zgłaszający wraz z kandydatem sporządzają 

zgłoszenie według stosownego wzoru określonego niniejszym postanowieniem. 

2. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum 

w Mroczy stanowi załącznik Nr 1 do postanowienia. 

3. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum 

stanowi załącznik Nr 2 do postanowienia. 



§ 4. 

W skład komisji nie mogą wchodzić radni, osoby wchodzące w skład albo pełniące funkcję organu 

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.  

 

§ 5. 

1. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji należy składać w siedzibie Komisarza 

Wyborczego w Bydgoszczy II – Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, 

ul. Jagiellońska 3, pokój 27 (budynek A Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Bydgoszczy) w terminie do dnia 5 listopada 2021 r. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. 

3. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dochowaniu terminu, o którym mowa w ust. 1, 

rozstrzyga data wpływu przesyłki do Delegatury, a nie data jej nadania. 

 

§ 6. 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

Komisarz Wyborczy  
   w Bydgoszczy II 

 
            /-/   Ryszard Owczarzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 
do postanowienia Nr 84/2021 
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II 
z dnia 20 października 2021 r. 

 
WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW 

MIEJSKIEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W MROCZY 

Zgłoszenie kandydatów na członków 
Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mroczy 

w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  
przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r.  

 
 

Zgłaszający 
(zaznaczyć właściwe) 

                Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza 
                 

Rada Miejska w Mroczy 
              

 

Działając na podstawie postanowienia Nr 84/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 
20 października 2021 r. w sprawie ustalenia liczebności oraz zasad powołania Miejskiej 
i obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania 
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 
2021 r., dokonuję zgłoszenia następujących osób jako kandydatów na członków Miejskiej Komisji 
do spraw Referendum w Mroczy: 
 
 

Dane osoby dokonującej zgłoszenia kandydatów na członków komisji  
Imię 
 

Drugie imię Nazwisko 

Adres 
zamieszkania 

Powiat Gmina 
 

Miejscowość 

Ulica Nr  
domu 

Nr 
lokalu 

Poczta Kod 
pocztowy 

  _    

Numer ewidencyjny 
PESEL 

           Numer  
telefonu 

         

Adres e-mail  

 

 

....................................... dnia .................. 20..... r .                                                ..................................................... 
          (miejscowość)                                                                                                                                           (podpis zgłaszającego) 

 

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie 
Data 
zgłoszenia   -   - 2 0   

Godzina 
zgłoszenia   :   

Liczba zgłoszonych kandydatów  

 
 
                                                                                                .................................................................................................... 
                                                                                                                                               (czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie) 



Załącznik do zgłoszenia 
 

KANDYDAT NA CZŁONKA 
MIEJSKIEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W MROCZY 

 
 

Zgłaszający 
(zaznaczyć właściwe) 

                Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza 
                 

Rada Miejska w Mroczy 
              

Status kandydata 
(zaznaczyć właściwe) 

                Kandydat podstawowy 
                 

Kandydat rezerwowy 
              

Dane kandydata na członka komisji  

Imię 
 

Drugie imię 

Nazwisko 

Adres zamieszkania 
(zgodny z adresem ujęcia w rejestrze 
wyborców) 

Gmina  Miejscowość 
 

Ulica Nr  
domu 

Nr  
lokalu 

Poczta Kod 
pocztowy 

  _    

Numer ewidencyjny 
PESEL 

           Numer  
telefonu 

         

Adres e-mail  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej komisji, posiadam 
prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców i spełniam pozostałe 
wymogi określone w ustawie o referendum lokalnym i w Kodeksie wyborczym. 

 

 

 
........................................ dnia ........................ 20..... r.                               ............................................................................ 
          (miejscowość)                                                                                            (podpis kandydata na członka komisji) 
 

 

 

 
 



Załącznik Nr 2 
do postanowienia Nr 84/2021 
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II 
z dnia 20 października 2021 r. 

 
WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW 
OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM 

Zgłoszenie kandydatów na członków 
obwodowych komisji do spraw referendum 

w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  
przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r.  

 

Zgłaszający 
(zaznaczyć właściwe) 

                Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza 
                 

Rada Miejska w Mroczy 
              

 

Działając na podstawie postanowienia Nr 84/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 
20 października 2021 r. w sprawie ustalenia liczebności oraz zasad powołania Miejskiej 
i obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania 
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 
2021 r., dokonuję zgłoszenia następujących osób jako kandydatów na członków obwodowych 
komisji do spraw referendum: 
 
 

Dane osoby dokonującej zgłoszenia kandydatów na członków komisji  
Imię 
 

Drugie imię Nazwisko 

Adres 
zamieszkania 

Powiat Gmina 
 

Miejscowość 

Ulica Nr  
domu 

Nr 
lokalu 

Poczta Kod 
pocztowy 

  _    

Numer ewidencyjny 
PESEL 

           Numer  
telefonu 

         

Adres e-mail  

 
Liczba zgłaszanych kandydatów    Liczba załączników  

 

 

....................................... dnia .................. 20..... r .                                                ..................................................... 
          (miejscowość)                                                                                                                                           (podpis zgłaszającego) 

 

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie 
Data 
zgłoszenia   -   - 2 0   

Godzina 
zgłoszenia 

  :   

Liczba zgłoszonych kandydatów  

 
 
                                                                                                .................................................................................................... 
                                                                                                                                               (czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie) 



Załącznik do zgłoszenia 
 

KANDYDAT NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM 
 
 

Zgłaszający 
(zaznaczyć właściwe) 

                Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza 
                 

Rada Miejska w Mroczy 
              

Status kandydata 
(zaznaczyć właściwe) 

                Kandydat podstawowy 
                 

Kandydat rezerwowy 
              

Obwodowa Komisja 
ds. Referendum Nr w   

Imię 
 

Drugie imię 

Nazwisko 

Adres zamieszkania 
(zgodny z adresem ujęcia w rejestrze 
wyborców) 

Gmina  Miejscowość 
 

Ulica Nr  
domu 

Nr  
lokalu 

Poczta Kod 
pocztowy 

  _    

Numer ewidencyjny 
PESEL 

           Numer  
telefonu 

         

Adres e-mail  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej obwodowej komisji 
ds. referendum, posiadam prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru 
wyborców i spełniam pozostałe wymogi określone w ustawie o referendum lokalnym i w Kodeksie 
wyborczym. 

 

 
........................................ dnia ........................ 20..... r.                               ............................................................................ 
          (miejscowość)                                                                                            (podpis kandydata na członka komisji) 
 

- w przypadku zgłoszenia obywatela UE niebędącego obywatelem polskim – w miejsce nr ewidencyjnego PESEL należy 
wpisać nr paszportu lub nazwę i nr innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 


