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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji
do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

Na podstawie art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, 

poz. 507, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-

wie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych 

komisji do spraw referendum w referendum ogólno-

krajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, 

poz. 671 i Nr 80, poz. 730) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania 
oraz numer PESEL kandydata na członka komi-
sji obwodowej;”;

2)  w § 7 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmie-
niu: 

„Informacja o składzie komisji obwodowej powin-
na zawierać jej numer, adres siedziby oraz imiona, 
nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości) 
osób powołanych w jej skład.”;

3)  załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszego rozporzą-
dzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
J. Miller

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — administracja publiczna, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowe-
go zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2003 r. Nr 85, poz. 782, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz 
z 2009 r. Nr 68, poz. 573 i Nr 202, poz. 1547.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 grudnia 2010 r. (poz. 86)

WZÓR

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI OBWODOWEJ
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