
KOMUNIKAT 

Komisarza Wyborczego w Tarnowie I 

z dnia 23 września 2019 r. 

o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego 
oraz w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do komisji wyborczych 

 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pleśna, 
 zarządzonych na dzień 1 grudnia 2019 r. 

 
 

Stosownie do treści art. 84 § 4, art. 88 § 1, art. 89 § 1, art. 402 § 1, art. 403 § 3, 4 i 5 ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz § 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), informuję, co następuje. 

 
Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego, 

przyjmowane będą przez Komisarza Wyborczego w Tarnowie I w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego 

Delegatura w Tarnowie, Al. Solidarności 5–9, pok. 712. Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy 

Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Termin przyjmowania zgłoszeń 

upływa w dniu 7 października 2019 r.  

Ponadto stosownie do treści art. 178 § 1 Kodeksu wyborczego pełnomocnicy wyborczy komitetów 

wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez właściwy organ wyborczy, mogą 

zgłaszać swoich przedstawicieli do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej. Zgłoszenia przyjmowane 

będą przez Komisarza Wyborczego w Tarnowie I w siedzibie  Krajowego Biura Wyborczego Delegatura  

w Tarnowie (adres j.w.) w godzinach pracy Delegatury. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu  

17 października 2019 r.  

Zgłoszenia kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w obwodzie głosowania nr 2, 

przyjmuje Urzędnik Wyborczy gminy Pleśna za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy urzędu, 

w terminie do dnia 4 listopada  2019 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).  

Stosowne formularze ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą, dostępne są na stronie internetowej: 

tarnow.kbw.gov.pl. 
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