KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień
o utworzeniu komitetów wyborczych
Na podstawie § 9 pkt 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego
2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych
oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246)
w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi
na dzień 21 października 2018 r. informuję, że:

o
utworzeniu
komitetów
wyborczych
wyborców
oraz komitetów wyborczych stowarzyszeń lub organizacji społecznych,
zwanych dalej „organizacjami”, które zamierzają zgłaszać kandydatów:

1. Zawiadomienia

1) tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców,
2) tylko w jednym województwie,

zobowiązane są zawiadomić o swoim utworzeniu komisarza wyborczego
właściwego dla siedziby komitetu wyborczego wyborców lub organizacji.
2. Zawiadomienia komitetów są przyjmowane przez Komisarza Wyborczego

w Kielcach I do dnia 2 7 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) w siedzibie
Krajowego
Biura
Wyborczego
Delegatury
w
Kielcach
(budynek C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, piętro IV, pokój 423,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) od poniedziałku do piątku
w godz. od 730 do 1530 oraz w dniu 2 5 sierpnia br. (sobota) w godz.
od 800 do 1200.
razie wysłania zawiadomienia pocztą o dotrzymaniu terminu
rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego - art. 9 § 1
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 754, 1000 i 1349).

3. W

4. Zasady tworzenia komitetów wyborczych zostały określone w powołanej

ustawie, w szczególności w przepisach działu I, rozdziału 11 „Komitety
wyborcze” oraz działu VII, rozdziału 7 „Zgłaszanie kandydatów na radnych”.
Pomocnicze wzory zawiadomień i dokumentów dotyczących utworzenia
komitetów wyborczych zamieszczone są w Informacjach Państwowej
Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetów
wyborczych dostępnych na stronie internetowej Państwowej Komisji
Wyborczej – www.pkw.gov.pl.
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