
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 
W Gminie Nędza utworzono 8 (osiem) stałych obwodów głosowania ; w związku z tym 

Wójt Gminy Nędza w ustawowym terminie  powoła 8 ( osiem) obwodowych komisji 

wyborczych (OKW)  . 

 

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów 

zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych ( lub upoważnione przez nich osoby ) 

komitetów wyborczych mających zarejestrowanego kandydata na Prezydenta RP  oraz 

jedną osobę wskazaną przez Wójta Gminy Nędza spośród pracowników Urzędu Gminy  

w Nędzy lub gminnych jednostek organizacyjnych.  

Minimalny skład Obwodowej Komisji Wyborczej to 7 członków, zaś maksymalny skład to 

9 członków.  

 

Kandydatami na członków OKW zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych (lub 

upoważnione przez nich osoby ) mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze 

wyborców Gminy Nędza ; kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie do 

OKW. 

 

Pełnomocnik wyborczy ( lub upoważniona przez niego osoba ) uprawnionego komitetu 

wyborczego może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej z OKW ( nie więcej niż 8 

osób). 

 

W przypadku zgłoszenia do składu OKW liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny 

skład OKW ( przez więcej niż 8 przedstawicieli komitetów wyborczych ) skład OKW ustala 

się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Wójta Gminy; jeżeli 

natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego 

składu (przez mniej niż 6 przedstawicieli komitetów wyborczych) uzupełnienia jej składu 

dokonuje Wójt Gminy Nędza spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy 

Nędza.   

 

KANDYDACI , W CELU ZGŁOSZENIA CHĘCI UDZIAŁU W PRACACH OKW POWINNI 

ZWRÓCIĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO PEŁNOMOCNIKÓW WYBORCZYCH TYCH 

KOMITETÓW , KTÓRE MAJĄ ZAREJETROWANEGO KANDYDATA NA PREZYDENTA 

RP.  
( podstawa prawna: Uchwała PKW z dnia 11.04.2011r. w sprawie powoływania OKW w obwodach utworzonych  
                             w kraju , w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP ,Prezydenta RP oraz do Parlamentu  
                             Europejskiego w RP ( MP Nr 30 poz. 345 )  
 
 

ZRYCZAŁTOWANA DIETA za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz 

ustaleniem wyników głosowania w wyborach Prezydenta RP wynosi: 

1) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 200 zł 

2) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 180 zł 

3) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł 

 

Podana wysokość diet obowiązuje także w przypadku przeprowadzenia ponownego 

głosowania ( w dniu 24 maja 2015 roku )  

 

Nędza, dnia 2.03.2015r. 
K. Tront urzędnik wyborczy 


