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KOMUNIKAT 

Komisarza Wyborczego w Lublinie I 

z dnia  25 kwietnia 2019 r. 

 

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 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), informuję, co następuje. 

W związku z zarządzonymi na dzień 30 czerwca 2019 r. wyborami uzupełniającymi do 

Rady Gminy Trawniki w okręgu wyborczym Nr 5 zawiadomienia   

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

przyjmowane będą przez Komisarza Wyborczego w Lublinie I do dnia 6 maja 2019 r. 

w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie, ul. Spokojna 9b  

w godzinach pracy Delegatury od 7:30 do 15:30 (od poniedziałku do piątku). 

Zawiadamiam ponadto, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu wyborczego 

pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu 

komitetu zostały przyjęte przez właściwy organ wyborczy, mogą zgłaszać kandydatów 

do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Trawnikach. Zgłoszenia należy składać do 

Komisarza Wyborczego w Lublinie I w terminie do dnia 16 maja 2019 r. do godziny 

15:30 na obowiązujących formularzach pod adresem wskazanym wyżej. 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej, przyjmuje 

Urzędnik Wyborczy Gminy Trawniki za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach 

pracy urzędu w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 

1 do uchwały nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.  

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji 

wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, 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 r.  Poz. 338). 

Wyborca niepełnosprawny  o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania 

korespondencyjnego należy zgłosić Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie I do dnia 15 

czerwca 2019 r. Wnioski o zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy 

składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 

W przypadku  wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data 

wpływu przesyłki do urzędu - art. 9 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684). 

 

Wzory dokumentów dla komitetów wyborczych ustalone przez Państwową Komisję 

Wyborczą, dostępne są na stronie internetowej 

http://lublin.kbw.gov.pl/298_Wzory_dokumentow 

http://lublin.kbw.gov.pl/298_Wzory_dokumentow


 

Strona 2 z 2 
 

Pełnomocnik finansowy każdego komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach 

uzupełniających, w wyborach przedterminowych oraz w wyborach nowych rad 

obowiązany jest do złożenia komisarzowi wyborczemu sprawozdania finansowego,  

o którym mowa w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego. Wydatki komitetu wyborczego 

uczestniczącego w wyborach uzupełniających oraz w wyborach przedterminowych są 

ograniczone limitami wydatków na kampanię wyborczą, wyliczonymi w sposób 

określony w art. 378 § 2 i 3 oraz art. 476 § 4 Kodeksu wyborczego. Limit wydatków  

w wyborach uzupełniających i ponownych wylicza się, uwzględniając liczbę mandatów 

w okręgu, w którym komitet zarejestrował kandydatów, bez względu na liczbę 

mandatów podlegających obsadzeniu. 

Sprawozdania finansowe wraz z dołączonymi do sprawozdania dokumentami,   

przyjmowane są w siedzibie Komisarza Wyborczego w Lublinie I, ul. Spokojna 9b 

w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie.    Termin 

przedłożenia sprawozdania finansowego upływa  w dniu 30 września 2019 r.  

W przypadku  wysłania sprawozdania finansowego  pocztą o dotrzymaniu terminu 

rozstrzyga data wpływu przesyłki do urzędu - art. 9 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 

r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684). 

 

 

Komisarz Wyborczy w Lublinie I  

      

      /-/  Marcin Piotr Chałupka 

 

 

                   


