
  

KOMUNIKAT 

KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV 
 

z dnia 16 września 2020 r. 

o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych  

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Pawłowie,  

zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r. 

Na podstawie art. 182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) oraz 

§ 4 ust. 1 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), Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, że: 
 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają: 

− komitety wyborcze, których zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego                  

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Pawłowie, zarządzonych na dzień                   

22 listopada 2020 r., zostało przyjęte przez komisarza wyborczego, 

− wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego i są 

wpisani do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa. 

2. Zgłoszenie mogą złożyć:  

−  pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich 

osoby. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika 

wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub 

jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia 

pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba 

przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.  

− wyborcy (samodzielnie). 

W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu 

przesyłki do urzędu (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego). 

3. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje 

Urzędnik Wyborczy Gminy Pawłów, za pośrednictwem Urzędu Gminy w Pawłowie. 

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej w  dniu 

23 października 2020 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu. 

4. Sposób zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania komisji           

w tym trybu przeprowadzenia losowania określa uchwała nr 12/2019 Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania 

kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia  oraz 

zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania,                   

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 

Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,                      

zm. uchwałą nr 19/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r.   

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się na 

druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

Pomocniczy wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

dostępny jest na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach – 

http://kielce.kbw.gov.pl/ w zakładce Wzory dokumentów. 
 

Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl dostępne są akty 

prawne, informacje i wyjaśnienia związane z wyborami. Dodatkowe informacje można 

uzyskać w Urzędzie Gminy w Pawłowie oraz w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego 

Delegatury w Kielcach. 
 

 

 

Komisarz Wyborczy 

 w Kielcach IV 

 

  /-/ Piotr Świerczyński 
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