
KOMUNIKAT  

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu 

Z dnia 18 września 2014 r. 

w sprawie zwrócenia się do wyborców o zgłaszanie kandydatur do składów terytorialnych komisji 

wyborczych powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

 

Na podstawie art. 178 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 

112 z późn. zm.) z uwagi na zgłoszenie w ustawowym terminie liczby kandydatów mniejszej od 

dopuszczalnego minimalnego składu komisji, Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu zwraca się do 

wyborców o zgłaszanie swoich kandydatur do składów niżej wymienionych terytorialnych komisji 

wyborczych: 

1. Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie, 

2. Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach, 

3. Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy, 

4. Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju, 

5. Miejskiej Komisji Wyborczej w Lądku-Zdroju, 

6. Gminnej Komisji Wyborczej w Starych Bogaczowicach, 

7. Gminnej komisji Wyborczej w Walimiu, 

8. Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotym Stoku. 

  

 Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do składów komisji określa uchwała Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków 

komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych         

i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw     

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

 Tekst uchwały dostępny jest do wglądu w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w 

Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, a także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod 

adresem pkw.gov.pl. 

 

Zgłoszeń należy dokonywać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. 

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu tj. w 

Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, tel. 74-665-65-10 lub 

74-665-65-15, do dnia 22 września 2014 r. w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30. 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego. 

 

W przypadku dokonania zgłoszeń w liczbie przekraczającej możliwość powołania komisji w jej 

minimalnym składzie, uzupełnienie składu nastąpi w drodze losowania, które zostanie 

przeprowadzone w siedzibie Komisarza w dniu 23 września br. o godz. 9.00. 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

   w Wałbrzychu 

 

/-/   Maciej Ejsmont 


