Postanowienie Nr 383/10
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
na obszarze objętym właściwością Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września
2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru
zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady
m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641 z późn. zm.),
po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych
komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
postanawiam, co następuje:
§1
1. Powołać Wojewódzką Komisję Wyborczą w Toruniu.
2. Skład komisji określa załącznik Nr 1.
§2
1. Powołać Powiatowe Komisje Wyborcze z siedzibami w: Bydgoszczy, Inowrocławiu,
Mogilnie, Nakle n/Notecią, Sępólnie Krajeńskim, Świeciu, Tucholi i śninie.
2. Składy komisji określają załączniki od Nr 2 do Nr 9.
§3
1. Powołać Miejską Komisję Wyborczą w Bydgoszczy.
2. Skład komisji określa załącznik Nr 10.
§4
1. Powołać gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach i miastach
połoŜonych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego
w Bydgoszczy.
2. Składy komisji określają załączniki od Nr 11 do Nr 63.
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§5
1. Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu podać do publicznej wiadomości
poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim, a takŜe
w urzędach, w których mają siedziby wszystkie powiatowe komisje wyborcze
i gminne/miejskie komisje wyborcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Składy Powiatowych Komisji Wyborczych, o których mowa w § 2 podać
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w starostwach powiatowych,
w których mają siedziby powiatowe komisje wyborcze.
3. Składy komisji, o których mowa w § 3 i § 4 podać do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie w urzędzie gminy/miasta, w którym ma siedzibę dana komisja.
4. Składy wyŜej wymienionych komisji wyborczych umieścić na stronie internetowej
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy oraz w Biuletynach Informacji Publicznej
organów zapewniających obsługę administracyjną poszczególnych terytorialnych
komisji wyborczych.
§6
Wykonanie postanowienia powierzyć Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Bydgoszczy.
§7
Postanowienie wchodzi w Ŝycie w dniu 5 października 2010 r.

Komisarz Wyborczy
w Bydgoszczy
/-/ sędzia Andrzej Siuchniński

