
Komunikat 

Komisarza Wyborczego w Radomiu I 

 Komisarza Wyborczego w Radomiu II 

z dnia 14 sierpnia 2018r. 

 

w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 

oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków gminnych, miejskich i powiatowych 

komisji wyborczych. 

 

I. Komisarz Wyborczy w Radomiu I i Komisarz Wyborczy w Radomiu II przyjmują 

zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych przez wyborców oraz stowarzyszenia 

(organizacje społeczne) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, ul. 

Żeromskiego 53 pokój 154 (I piętro) w dniach: 

- 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 sierpnia w godz. 7.30 do 15.30; 

- 25 sierpnia (sobota) w godz. 9.00 – 12.00; 

- 27 sierpnia (ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń) w godz. 7.30 – 15.30. 

 

II. Pełnomocnicy komitetów wyborczych do zawiadomienia o utworzeniu komitetu dołączają: 

 

1. Komitety Wyborcze Wyborców utworzone  w celu zgłaszania kandydatów na radnych 

w jednej w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców: 

1/ oświadczenie o utworzeniu komitetu, 

2/ dokument o powołaniu pełnomocników (jeżeli takiej informacji nie zawiera oświadczenie o 

utworzeniu komitetu), 

3/ oświadczenie pełnomocnika wyborczego (będącego jednocześnie pełnomocnikiem 

finansowym) o przyjęciu pełnomocnictwa, 

4/ fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej. 

2. Komitety Wyborcze Wyborców utworzone  w celu zgłaszania kandydatów na radnych 

tylko w jednym województwie, w tym do rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, rad 

powiatów i sejmiku województwa: 

1/ oświadczenie o utworzeniu komitetu, 

2/ dokument o powołaniu pełnomocników (jeżeli takiej informacji nie zawiera oświadczenie o 

utworzeniu komitetu), 

3/ oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa, 

4/ oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa, 



5/ wykaz co najmniej 20 wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego, 

6/ fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej. 

 

3. Komitety Wyborcze stowarzyszeń (organizacji) 

1/ uwierzytelniony odpis z KRS albo zaświadczenie o wpisie stowarzyszenia zwykłego do 

ewidencji, 

2/ wyciąg ze statutu (regulaminu) pozwalający stwierdzić, który organ jest upoważniony do 

reprezentowania stowarzyszenia (organizacji) na zewnątrz, 

3/ oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa, 

4/ oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa, 

5/ fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej. 

 

III. Zgłoszenia kandydatów na członków gminnych, miejskich i powiatowych komisji 

wyborczych przyjmowane są przez Komisarzy Wyborczych  w dni robocze do dnia 6 września 

2018r. do godz. 15.30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, ul. 

Żeromskiego 53 pokój 154 (I piętro). 

Zasady zgłaszania oraz wzór zgłoszenia zostały określone w uchwale Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie sposobu  zgłaszania kandydatów na członków 

terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w 

tym trybu przeprowadzenia losowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast. 

Za dzień zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do Komisarza Wyborczego. 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy  

w Radomiu I 

 

/-/ Łukasz Kluska 

 

 

Komisarz Wyborczy  

w Radomiu II 

 

/-/ Joanna Ćwil 

 

 

 


