
KOMUNIKAT 
Komisarza Wyborczego w Pile I 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

 
 

Na podstawie § 9 pkt 1 i 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 Pile I, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Zakrzewo w okręgu wyborczym nr 3 

zarządzonymi na dzień 23 czerwca 2019 r. , informuje, co następuje: 

 

I. Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych, zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach 

uzupełniających, przyjmowane będą do dnia 29 kwietnia 2019 r. /poniedziałek/ w siedzibie Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego w Pile, Al. Niepodległości 33/35, pokój nr 34, od  poniedziałku  do  piątku  w   godzinach  od 8.30  do  16.15 

W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego 

w Pile I. 

Brak aktualnego postanowienia Komisarza Wyborczego w Pile I o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego 

uniemożliwi udział w zarządzonych wyborach uzupełniających. 

 

II. Zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie przyjmowane będą  

do dnia 9 maja 2019 r. /czwartek/ w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile (adres jw.). 

 

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborcze z dnia  13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu 

zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji , 

w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, i rad dzielnic m. st. 

Warszawy (M.P. z 2018 r. poz.908) 

Formularze zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Zakrzewo, a także w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile. 

Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do terytorialnej komisji wyborczej można uzyskać pod numerami 

telefonów : 67 215-28-71 i 67 215-28-80. 

 

 

III. Zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej przyjmuje urzędnik wyborczy  

gminy za pośrednictwem Urzędu Gminy Zakrzewo. Termin zgłoszenia upływa w dniu 24 maja 2019 r. /piątek/ . 

 

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborcze 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 i sejmików województw, i rad dzielnic 

m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2019 r. poz. 338). 

Zgłoszenia należy dokonać na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały. 

Formularze zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Zakrzewo, a także w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile.  

Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można uzyskać pod numerami 

telefonów : 67  215-28-71 i 67  215-28-80 lub w Urzędzie Gminy Zakrzewo. 

 

IV. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zgłosić najpóźniej do dnia  

8 czerwca  2019 r.*  zamiar głosowania korespondencyjnego  

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub w formie elektronicznej: pila@kbw.gov.pl   

(adres i telefony jw.) Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu 

stopnia niepełnosprawności. W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data 

wpływu do Komisarza Wyborczego w Pile I. 

 

V. Uchwały PKW, informacje i wzory formularzy dostępne są na stronach internetowych: pkw.gov.pl oraz pila.kbw.gov.pl 

 

 

Komisarz Wyborczy 
              w Pile I 
 
                    /-/ Daniel Jurkiewicz 
 
  

* termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego 


