
 

KOMUNIKAT 
 

Komisarza Wyborczego w Kaliszu I 

z dnia 14 sierpnia  2018 r.  

w sprawie 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 ust. 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 Kaliszu I wykonujący czynności  wyborcze na obszarze swojej właściwości 

terytorialnej obejmującej powiaty: jarociński, kaliski, pleszewski i miasto na prawach powiatu 

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

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

informuje, że przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców 

oraz komitetów wyborczych stowarzyszeń lub organizacji, zamierzających zgłaszać 

kandydatów na radnych: 

1/ w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, 

2/ tylko w jednym województwie. 

Zawiadomienia są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I                  

ul. Staszica 47a, wejście B, od dnia ogłoszenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów                   

z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, 

sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast do dnia 27 sierpnia 2018 r. w dni robocze od godz. 730 

do 1530  oraz w dniu 25 sierpnia 2018 r. /sobota/  od godz.  800 do 1200. 

 

   Sposób zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory 

wymaganych dokumentów określają informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia                

13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, dostępne 

na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl. Można je również 

uzyskać w siedzibach urzędów gmin/miast oraz w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego 

w Kaliszu ul. Staszica 47a, wejście B. 

 

 

/-/Anna Krysicka 

http://www.pkw.gov.pl/

