
KOMUNIKAT 

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze  

z dnia 28 grudnia 2016 r. 
 

w sprawie zgłaszania kandydatów do składu  

Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce w wyborach uzupełniających  

do Rady Miejskiej w Lubawce, zarządzonych na dzień 12 marca 2017 r. 

 

 

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 

Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  

17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, 

właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim 

oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2014 r. poz. 185)  informuję, że: 

Pełnomocnicy komitetów wyborczych, którzy zgłaszać będą listy kandydatów na radnych  

w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubawce, zarządzonych na dzień  

12 marca 2017 r., mogą zgłaszać swoich kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej 

w Lubawce.   

Zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce przyjmowane 

będą do dnia 11 stycznia 2017 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  

w Jeleniej Górze, ul. G. Morcinka 33A, w godzinach urzędowania tj.: w poniedziałek  

800 – 1600, wtorek – piątek 730 - 1530. 

Do dokonania zgłoszenia uprawniony jest pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego  

lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba 

upoważniona przez pełnomocnika, przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię 

upoważnienia. 

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania 

Rady Miejskiej w Lubawce,  figuruje w rejestrze wyborców gminy Lubawka oraz posiada prawo 

wybierania. 

Zgłoszenia kandydatów dokonywać należy na obowiązującym wzorze stanowiącym  

załącznik nr 1 do uchwały 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 (M.P. z 2014 r. poz. 783) 

zmienionej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. (M.P.  

z 2016 r. poz. 1007). 

Druki są dostępne w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze,  

na stronie: jelenia-gora.kbw.gov.pl (zakładka wzory dokumentów) oraz w Urzędzie Miasta 

Lubawka 

Komisarz Wyborczy 

w Jeleniej Górze 

/-/ Ewa Szymańska-Habzda 
 


