
KOMUNIKAT 
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I 

z dnia 3 stycznia 2020 r. 
w sprawie zgłaszania kandydatów do składu  

Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie 
w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów 

 

Na podstawie art. 178 § 1 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), w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Wojcieszów, zarządzonymi na dzień 15 marca 
2020 r. podaje się do widomości publicznej, co następuje: 
 

I. Zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie przyjmowane będą do dnia 
30 stycznia 2020 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, ul. Gustawa Morcinka 
33A, w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek 800 – 1600, wtorek – piątek 730 - 1530. 
W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia rozstrzyga data wpływu przesyłki 
do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego). 
 

II. 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.  
 

III. Kandydatem do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie może być osoba posiadająca bierne prawo 
wyborcze do Sejmu, tj. osoba, która: 

1) jest obywatelem polskim; 
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 21 lat; 
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu: 
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu; 
6) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
7) wobec której nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w 

art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U z 2019 r. poz. 430 ze zm. ). 

8) jest wpisana do rejestru wyborców. 
 

IV. Kandydatem do składu komisji nie może być: 

1) kandydat w wyborach; 
2) komisarz wyborczy; 
3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, 
4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, 
5) urzędnik wyborczy, 
6) mąż zaufania, 
7) obserwator społeczny. 

 
V. Zgłoszenia kandydatów dokonywać należy na obowiązującym wzorze zgłoszenia stanowiącym załącznik do uchwały 

Nr 81/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  5 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania 
kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji 
wyborczych, w tym trybu przeprowadzania losowania, 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 2019 poz. 773). 

VI. Druki zgłoszenia są dostępne w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze na stronie 
internetowej Delegatury http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji 
Wyborczej: http://pkw.gov.pl/ 

Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie można 
uzyskać pod numerami telefonów:  75 767 88 49, 75 767 88 69 

 
Komisarz Wyborczy 

w Jeleniej Górze I 
/-/ Jakub Szmigiel 


