
POSTANOWIENIE NR  32/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE II 

z dnia 23 kwietnia 2021 r. 
 

 

w sprawie trybu i zasad powołania Miejskiej i Obwodowych Komisji do spraw referendum gminnego 

w referendum gminnym w sprawie odwołania przed upływem kadencji Rady Miejskiej w Karczewie, 

zarządzonym na dzień 13 czerwca 2021 r. 

 
 

        Na podstawie art. 23 ust.1, art. 24, art. 25, art. 27 i art. 53 ustawy z dnia 15 września 2000 r.  

o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Warszawie II postanawia, 

co następuje: 

§ 1.  Ustala się 8 osobowy skład Miejskiej Komisji do spraw referendum w Karczewie  

w następujących proporcjach: 

 4 członków zgłoszonych przez Inicjatora Referendum, 

 4 członków zgłoszonych przez Radę Miejską w Karczewie. 

§ 2.  Ustala się 8 osobowe składy Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw referendum na 

terenie gminy Karczew w następujących proporcjach: 

 4 członków zgłoszonych przez Inicjatora Referendum, 

 4 członków zgłoszonych przez Radę Miejską w Karczewie. 

§ 3.  Zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Komisji oraz Obwodowych Komisji do spraw 

referendum w Raszynie należy składać do Komisarza Wyborczego w Warszawie II do dnia  

14 maja 2021 r. Wzór zgłoszenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego postanowienia. 

§ 4.  Zgodnie z art. 50 ust. 1 powołanej ustawy w skład komisji nie mogą wchodzić radni, osoby 

wchodzące w skład albo pełniący funkcję organu wykonawczego danej jednostki samorządu 

terytorialnego, a także inicjator referendum oraz jego pełnomocnik. 

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

Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, parter (wejście B) pokój 42,  

w godzinach urzędowania tj. od godz. 8.15 do godz. 15.30. Zgłoszeń należy dokonywać na 

formularzach, które są dostępne w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  

w Warszawie oraz na stronie internetowej Komisarza Wyborczego w Warszawie 

http://warszawa.kbw.gov.pl Zgłoszenia można również przesłać drogą mailową na adres  

war-del@kbw.gov.pl 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Warszawie II 

 

Kinga Hulak 
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