
KOMUNIKAT 

KOMISARZA  WYBORCZEGO  

W SUWAŁKACH 

 z dnia  14 sierpnia 2018 r. 

 

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych  

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast,  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

Na podstawie § 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. poz. 246) Komisarz Wyborczy  

w Suwałkach informuje, że przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego  

od stowarzyszeń lub organizacji społecznych oraz komitetów wyborczych wyborców, które 

mają siedzibę na obszarze jego właściwości, tj.: powiatu augustowskiego, sejneńskiego, 

sokólskiego, suwalskiego oraz miasta na prawach powiatu Suwałki, dokonywane przez: 

1. organ stowarzyszenia (organizacji społecznej) uprawniony do reprezentowania stowarzyszenia 

(organizacji społecznej) na zewnątrz, jeżeli komitet wyborczy zamierza zgłosić kandydatów 

tylko w jednym województwie; 

2. pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, jeżeli komitet wyborczy zamierza 

zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie; 

3. pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, jeżeli komitet wyborczy zamierza 

zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców 

w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 15, 

(II piętro - pok. nr 201 i 203) do dnia 27 sierpnia 2018 r.*) w godzinach od 815 do 1615,   

z wyłączeniem dni wolnych od pracy - za wyjątkiem dnia 25 sierpnia 2018 r. (sobota),  

w którym dyżur pełniony będzie w godzinach od 900 do 1400. 

 

Na stronie internetowej www.pkw.gov.pl (aktualności-informacje) lub na stronie internetowej 

Delegatury KBW w Suwałkach - suwalki.kbw.gov.pl - znajdują się informacje Państwowej  

Komisji Wyborczej dotyczące zasad tworzenia komitetów wyborczych w wyborach do organów 

samorządu terytorialnego oraz stosowne druki. 

 

 
*)

 w przypadku wysłania zawiadomienia pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia decyduje data wpływu 

przesyłki do Komisarza Wyborczego w Suwałkach (art. 9 § 1 Kodeksu Wyborczego – Dz. U. z 2018 r.  

poz. 754, 1000 i 1349). 

 

Pełniąca funkcję 

Komisarza Wyborczego w Suwałkach 

(-) Alicja Rynkiewicz-Dąbek 

 

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego 

w Suwałkach 
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