KOMUI\IKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU

I

zdnia 14 sierpnia 2018 r.
o miejscu, dniach i godzinach sldadania zawiadomiefl o utworzeniu komitetu wyborczcgo
zamierzaiqcego zglaszaf, kandydat6w na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiat6w

i sejmik6w wojewtidztw oraz w6jt6w, burmistrz6w i prerydent6w miast,
z*t4dzonych na dzierfi 2l p#ddernika 2018 r.
1.

Komisaz Wyborczy w Sieradzu I jest wladoiwy do przyjmowania zawiadomieri o utworzeniu komitehr
wyborozego zamierzaj4cego zglasza| kandydat6w na radnyoh, zwanych dalej zawiadomieniami,
komitet6w wyborczych maj4cych siedziby na obszarze powiat6w: sieradzkiego, wieruszowskiego
i zduf,skowolskiego.

a

Zawiadomienie mo2e byd dostarczone przoz pelnomocnika wyborczego lub w inny spos6b dorgczone
komisarzowi (np. poczt4 lub pzez upowaznion4 osobg). W wypadku wyslania zawiadomienia poczlt4
o dotrzymaniuterminu rczstrryga datawptywu do Komisarza Wyborczego w Sieradzu I.

J.

Wymienione vtyhej zawiadomienia przyjmowane s4 w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego
Sieradzu, pok. 618 - 622,98-200 Sieradz, Plac Wojew6dzki 3 (budynek Starostwa Powiatowego
w Sieradzu), tel.r 43 822 53 01, 43 655 00 37 w nastgpuj4cych dniach i godzinach:

w

14 sierpnia 2018
16 sierpnia 2018
17 sierpnia 2018
20 sierpnia 2018
21 sierpnia 2018

r. (wtorek) 10.00 - 15.30
r. (czwartek) 7.30 - 15.30
r. (piqtek) 7.30 - 15.30
r. (poniedzialek) 8.00 - 16.00
r. (wtorek) 7.30 - 15.30

22
23
24
25
27

sierpnia
sierpnia
sierpnia
sierpnia
sierpnia

2018
2018
2018
2018
2018

r.
r.
r.
r.
r.

($roda) 7.30

- 15.30

(czwaftek) 7.30 - 15.30
(piatek) 7.30 - 15.30
(sobota) 8.00

- 13.00
- 16.00

(poniedzialek) 8.00

w

sprawie przyjgoia zawiadomienia lub wezwanie do usunigcia stwierdzonych wad
Komisarz Wyborczy w Sieradzu I wyda w terminie 3 dni od dnia zloZenia zawiadomienia i dorgczy
niezwlocmie petnomocnikowi wyborczemu.

4.

Postanowienie

5.

Komitet wyborczy.wyborc6w utworzony jedynie w celu zgloszenia kandydat6w na radnych do rady
gminy w gminie liczacej do 20000 mieszkafc6w zwolniony jest z wymogu zebrania co najmniej 20
podpis6w obywateli majqcych prawo wybieraniq popieraj4oyoh utworzenio tego komitetu (Art. 403 $ 5
pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 20LI r. - Kodeks wyborczy, Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i L349).
Pelnomocnik wyborczy takiego komitetu jest jednooze$nie pehromocnikiem finansowym tego komitetu
(Art. 403 $ 5 pkt I Kodeksu wyborczego). W prz5rpadku takiego komitetu do zawiadomienia zal4cza sig:
o5wiadczerie o utworzeniu komitetu wyborcr,Wo or.az o5wiadczenie pelnornocnika wyborczrgo
o przyjgciu funkcji pelnomocnika wyborczego oraz speforieniu wymog6w art. I27 $ 2 i 3 Kodeksu
wyborczego.

6.

Po zmejestrowaniu list kandydat6w na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej polowie okrgg6w

wyborczych w gminie, komitet wyborczy ma prawo zgloszeniakandydatanaw6jta (burmistrza,prezydenta
miasta) w tej gminie (art. 478 $ 2 Kodeksu wyborczego).
7.

Tekst ustawy Kodeks wyborczy oraz informacje Panstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

o tworzeniu komitet6w wyborczych zawieraj4ce wzory wlaSciwych dokument6w

w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu oraz zamieszczone na stronach
internetowych Delegahtry http://sieradz.kbw.gov.pU i Paristwowej Komisji Wyborozej

dostgpne s4

http://pkw.gov.pU.
8.

Komisarz Wyborcry w Sieradzu I urzgduje w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, Plac
Wojew6dzki 3,98-200 Sieradz, pok. 618-622,1e1.:43 822 53 01.

KOMISARZ WYBORCZY
W SIERADZU I
(-) Agata Sobieszek - KruSrwicka

