
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1*

z dnia 7 grudnia 2010 r.

86

zmieniające rozporządzenie w  sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji 
do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

Na podstaw ie art. 13 ust. 9 ustaw y z dnia 14 marca 
2003 r. o referendum  ogó lnokra jow ym  (Dz. U. Nr 57, 
poz. 507, z późn. zm .2*) zarządza się, co następuje:

§ 1. W  rozporządzeniu M in istra  Spraw  W ew nętrz
nych i A dm in is trac ji z dnia 30 kw ietn ia 2003 r. w  spra
w ie  sposobu zgłaszania kandydatów  do obw odow ych 
kom isji do spraw  referendum  w  referendum  ogó lno 
krajowym  oraz pow oływ an ia  kom isji (Dz. U. Nr 74, 
poz. 671 i Nr 80, poz. 730) w prowadza się następujące 
zmiany:

11 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia
łem administracji rządowej — administracja publiczna, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mi
nistrów z dnia 16 listopada 2007 r. w  sprawie szczegółowe
go zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2003 r. Nr 85, poz. 782, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz 
z 2009 r. Nr 68, poz. 573 i Nr 202, poz. 1547.

1) w  § 2 w  ust. 2 pkt 2 o trzym uje  brzm ienie:

„2) im ię  (im iona) i nazwisko, m iejsce zamieszkania 
oraz num er PESEL kandydata na członka kom i
sji obw odow e j;";

2) w  § 7 w  ust. 2 dodaje się zdanie drugie  w  brzm ie
niu:

„In fo rm acja  o składzie kom isji obw odow e j pow in 
na zawierać je j num er, adres siedziby oraz im iona, 
nazwiska i m iejsca zamieszkania (m iejscowości) 
osób pow ołanych w  je j skład.";

3) załącznik do rozporządzenia o trzym uje  brzm ienie 
określone w  załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po up ływ ie  
14 dni od dnia ogłoszenia.

M in is te r Spraw  W ewnętrznych i A dm in istrac ji:
J. M ille r
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 grudnia 2010 r. (poz. 86)

W Z Ó R

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW  NA CZŁONKÓW KOMISJI OBWODOWEJ

/głoszenie kandydatami w)

na członka (członków}* obwodowej komisji do spraw referendum (obwodowych komisji 

-praw referendum)* w gminie
(nazwa gminy}

w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień

(podać datę referendum)

W imieniu podmiotu uprawnionego

(nazwa partii politycznej, kiubu poselskiego, klubu senatorskiego, klubu parłamentarnegOi stowarzyszenia* 
organizacji społecznej, fim doęi, pełnomocnika”)

i nazwa organu upoważnionego do sprezentowania uprawnionego podmiotu na zewnątrz i adres)

b) jako osoba upoważniona przez podmiot uprawniony

..

(imię fimiona), nazwisko i adres zamieszkania)

zgłaszani kandydaturę (y):

1 ) .............................................. ........... zamieszkałego........ ......... ............................................. .
(imię (imiona) i nazwisko kandydata) faclres.miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

nr PESEL ......................... ...........................do składu Obwodowej Komisji do Spraw'

Referendum N r ........
(miejscowość)

Oświadczam, że jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gm iny........... ................. ..............

........................................  i wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej

Obwodowej Komisji do Spraw Referenuum.

(dała) {podpis kandydata tut członka Komisji)
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2 ) ................................................. ........... . zamieszkałego............................................................ .......
(imię (imiona) i nazwisko kandydata) (adres -  miejscowość, ułica, nr domu, itr mieszkania)

nr PliSHl .................. . . . . . . . . .........do składu Obwodowej Komisji do Spraw

Re lei cndum N r ......... . wr
(miejscowość)

Oświa. izam, że jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gm iny ..............................................

.......................... ............ i wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej

Obwodowej Komisji do Spraw Referendum.

(data) (podpis kandydata na członka Komisji)

3 ) ....... ......................................... ......... zamieszkałego................................................... ...............
(imię {imiona} i nazwisko kandydata) (adres -  miejscowość, uiica, nr domu, nr mieszkania)

nr PESEL .................... ...................................., do składu Obwodowej Komisji do Spraw'

Referendum N r ..................w
(miejscowość)

Oświadczam, że jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców' gm iny..............................................

............................................  i wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej

Obwodowej Komisji do Spraw Referendum.

ufała) ■ ■ : ■" : ■■■ ■ A  ■■■■ -y " ■

f d n ł i t J (podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

(ezwfeim imię, nazwisko, funkcja)

Niepotrzebne skreślić,
Dotyczy refereiiduitt przeprowadzanego z inicjały wy obywateli.


