
                                  I N F O R M A C J A
       Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

w sprawie  przyjmowania zgłoszeń kandydatów do składów Obwodowych 
Komisji do Spraw Referendum w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym 
na dzień 6 września 2015r.

       Uprzejmie informuję, że zgłoszenia kandydatów  na członków Obwodowych 
Komisji do Spraw Referendum przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Radzyniu Chełmińskim przy Placu Towarzystwa Jaszczurczego 9 , pok. nr 1 
(parter)  od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu tj. od 7.15 – do 15.15.
     Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum 
mają podmioty uprawnione ( lub osoby pisemnie upoważnione przez podmioty 
uprawnione) posiadający zaświadczenie wydane przez Państwową Komisję 
Wyborczą o uprawnieniu podmiotu do udziału w kampanii referendalnej
 w programach radiowych i telewizyjnych.
Kandydatami do składu komisji mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze 
wyborców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
Zgłoszenie dokonuje się na druku, którego wzór określił Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.
Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do składów komisji określa 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 
2003r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw 
referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji 
(Dz. U. z 2003r. Nr 74, poz.671 z późn. zm.)
Tekst w/w rozporządzenia wraz ze wzorem druku zgłoszenia znajduje się w Bip-ie 
Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w zakładce Referendum Ogólnokrajowe 
2015.
Szczegółowe informacje można także uzyskać telefonicznie pod nr tel.
 56 6886001, 56 6886010.
Termin zgłaszania kandydatów do składów Obwodowych Komisji do Spraw 
Referendum upływa w dniu 7 sierpnia 2015r.
W przypadku zgłoszenia do komisji kandydatów w ilościach przekraczających 
maksymalny skład Burmistrz Miasta i Gminy ustali skład komisji w drodze 
publicznego  losowania. Stosowna informacja w tej sprawie jeżeli zajdzie taka 
potrzeba będzie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
i w BIP-ie dnia  7 sierpnia br po godz. 15.30.
                                                                                                        

                                                                                                          Burmistrz
                                                                                                      Miasta i Gminy
                                                                                            (-) Krzysztof Chodubski


