
POSTANOWIENIE NR 42/2022 

KOMISARZA WYBORCZEGO  

W KOSZALINIE I 

w sprawie ustalenia liczebności Gminnej Komisji ds. Referendum w Będzinie i obwodowych 

komisji ds. referendum na terenie gminy Będzino, powołanych w celu przeprowadzenia referendum 

gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino przed upływem kadencji, zarządzonym na 

dzień 31 lipca 2022 r. 

 

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz. U.  

z 2019 poz. 741) w związku z Postanowieniem nr 41/2022 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I, 

 z dnia 8 czerwca 2022 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta 

Gminy Będzino przed upływem kadencji, Komisarz Wyborczy w Koszalinie I postanawia: 

§ 1. Ustalić skład liczbowy Gminnej Komisji do spraw Referendum w Będzinie na 6 osób w tym : 

- 3 osoby zgłoszone przez Wójta Gminy Będzino, 

- 3 osoby zgłoszone przez Radę Gminy w Będzinie. 

 

§ 2. Ustalić skład liczbowy każdej obwodowej komisji do spraw referendum na terenie Gminy 

Będzino na 6 osób w tym : 

- 3 osoby zgłoszone przez Wójta Gminy Będzino, 

- 3 osoby zgłoszone przez Radę Gminy w Będzinie. 

 

§ 3. 1. Termin zgłaszania kandydatów do składu Gminnej Komisji ds. Referendum w Będzinie upływa 

w dniu 1 lipca 2022 r. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia. 

2. Termin zgłaszania kandydatów do składu obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy 

Będzino upływa w dniu 1 lipca 2022 r. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

postanowienia. 

 

§ 4. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34 w godzinach urzędowania 

tj. 7.30 do 15.30. 

 

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         Komisarz Wyborczy 

            w Koszalinie I  

  

         /-/ Marek Mazur 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 42/2022 
Komisarza Wyborczego w Koszalinie I 
z dnia 8 czerwca 2022 r. 

 

Zgłoszenie kandydatów na członków 

gminnej komisji ds. referendum  

w referendum gminnym 

 w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino przed upływem kadencji 

zarządzonym na dzień 31.07.2022 r.  

 

Zgłoszenia dokonuje 
(zaznaczyć właściwe) 

 

Rada Gminy / Przewodniczący  
 

                 

 

Wójt Gminy 
 

              

 

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  

 

Dokonuję zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnej komisji ds. referendum 

 

Nazwa odpowiedniej terytorialnej  
komisji ds. referendum (wojewódzka, 

powiatowa, miejska, gminna) 

 

Gminna Komisja ds. Referendum 

Nazwa miejscowości/dzielnicy w Będzinie 

 

 

....................................... dnia ..................20..... r .                                                ..................................................... 
          (miejscowość)                                                                                                                              (podpis osoby dokonującej zgłoszenia) 
 

UWAGA! 
Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię (z oryginałem do wglądu); 

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie  

Data 

zgłoszenia   
_ 

  
_ 

2 0   
Godzina 

zgłoszenia   :   

Liczba zgłoszonych kandydatów  

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



 

 

 

Strona nr 1



Załącznik do zgłoszenia 

KANDYDAT NA CZŁONKA GMINNEJ KOMISJI DS. REFERENDUM 
(wojewódzkiej, powiatowej, miejskiej, gminnej, dzielnicowej) 

W BĘDZINIE 
(nazwa miejscowości/dzielnicy) 

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 oraz, że posiadam 

prawo wybieralności do Sejmu i spełniam pozostałe wymogi określone w Kodeksie wyborczym. 

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

 

            Strona nr 2



 

 

 

Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr 42/2022 
Komisarza Wyborczego w Koszalinie I 
z dnia 8 czerwca 2022 r. 

 

Zgłoszenie kandydatów na członków 

obwodowych komisji ds. referendum 

w referendum gminnym 

w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino przed upływem kadencji. 

zarządzonym na dzień 31.07.2022 r. 
 

 

Zgłoszenia dokonuje 
(zaznaczyć właściwe) 

 

Rada Gminy / Przewodniczący  
                 

 

                     Wójt Gminy 
              

 

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  

 

Dokonuję zgłoszenia kandydatów 
na członków obwodowych komisji ds. referendum w gminie 

Nazwa  
miasta/gminy 

 

Będzino 

Liczba zgłaszanych kandydatów   Liczba załączników  

....................................... dnia ..................20..... r .                                                ..................................................... 
          (miejscowość)                                                                                                                              (podpis osoby dokonującej zgłoszenia) 

UWAGA:  
– osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię (z oryginałem do 

wglądu); 
– 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. 
 

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie  

Data 

zgłoszenia   
_ 

  
_ 

2 0   
Godzina 

zgłoszenia   :   

Liczba zgłoszonych kandydatów  

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

Strona 1 

 



 

 

 

Załącznik do zgłoszenia 

KANDYDAT NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI DS. REFERENDUM 

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 Kodeksie wyborczym. 

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

 

 

 

  

                    Strona 2 


