Załącznik do uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej
nr 2/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.

REGULAMIN MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
§1
1. Miejska Komisja Wyborcza, zwana dalej „Komisją”, rozstrzyga w sprawach należących
do jej właściwości na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy swojego składu,
w tym przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy.
2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
§2
1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji, który w szczególności:
1) czuwa nad realizacją zadań Komisji;
2) reprezentuje Komisję na zewnątrz;
3) zwołuje posiedzenia Komisji;
4) podpisuje uchwały i dokumenty oraz pisma związane z realizacją zadań Komisji.
2. W razie nieobecności przewodniczącego Komisji jego funkcję pełni zastępca
przewodniczącego Komisji.
3. Sekretarz Komisji w szczególności czuwa nad sprawną organizacją pracy Komisji.
§3
1. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez
przewodniczącego Komisji.
2. Na wniosek członka Komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie
z udziałem członków Komisji.
§4
1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, w którym podaje się: czas trwania
posiedzenia, porządek posiedzenia, imiona i nazwiska uczestników, zwięzłą treść
wystąpień oraz podjęte rozstrzygnięcia.
2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.
4. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz Komisji.
5. Uchwały i wszystkie dokumenty wydawane przez Komisje opatruje się pieczęcią
Komisji.
§5
1. Komisja sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego przez
obwodowe komisje wyborcze.
2. Komisja nadzoruje organizację szkoleń obwodowych komisji wyborczych w zakresie
zadań związanych z przeprowadzeniem głosowania i ustalenia wyników wyborów.
3. Komisja może dokonywać kontroli wykonywania zadań przez obwodowe komisje
wyborcze lub upoważnić do jej przeprowadzenia osoby delegowane przez Prezydenta
Miasta Lublin.
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§6
Komisja bada skargi na działalność obwodowych komisji wyborczych oraz informuje
skarżących o rozstrzygnięciach w tych sprawach bądź czynnościach podjętych w związku
ze skargą.
§7
Na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Lublin lub Prezydenta Miasta Lublin,
komisja informuje o wykonywaniu swoich zadań oraz udostępnia dokumenty i materiały
w tym zakresie.
§8
W wykonywaniu zadań wyborczych Komisja współdziała z Prezydentem Miasta
Lublin.
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