
K O M U N I K A T  
KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE II 

    z dnia 18 grudnia 2019 roku 
 

w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu 

wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stupsk  

zarządzonych na dzień 16 lutego 2020 roku. 

 

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie II 
przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej, koalicyjnego 

komitetu wyborczego partii politycznej, komitetu wyborczego organizacji, komitetu 

wyborczego wyborców i zamiarze zgłoszenia przez te komitety listy kandydatów na radnego 

do Rady Gminy Stupsk w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach uzupełniających zarządzonych 

na dzień 16 lutego 2020 roku. 

 
            Zawiadomienia składa się do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II – Delegatura 

Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, III piętro pokój nr 301, od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie do dnia 23 grudnia 2019 roku. 

   
            Zawiadomienie może dostarczyć osobiście pełnomocnik wyborczy, osoba upoważniona 

lub można je wysłać pocztą. W przypadku wysłania zawiadomienia pocztą o dotrzymaniu 

terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do Komisarza Wyborczego a nie data stempla 

pocztowego. Nie jest dopuszczalne wysyłanie zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. 

            Zasady tworzenia komitetów wyborczych określają przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i poz. 1504) 

 Jeżeli komitet wyborczy nie zawiadomi Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II o jego 

utworzeniu wówczas nie będzie mógł dokonać zgłoszenia listy kandydata na radnego. 

 Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetów wyborczych 

w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego dostępne są na stronie 

pkw.gov.pl-> Wybory i referenda-> Wybory samorządowe referenda lokalne-> wybory 

samorządowe 2019->komitety wyborcze. 

Wzory zawiadomień dostępne są na stronie internetowej Komisarza Wyborczego  

w Ciechanowie – ciechanow.kbw.gov.pl -> Wzory dokumentów -> Wzory dokumentów 

w wyborach uzupełniających w kadencji 2018-2023 oraz w Urzędzie Gminy w Stupsku.                                                                                                              

 

                                                                                                                      Komisarz Wyborczy 
                                                                                                                         w Ciechanowie II 
                                                                                                                              

                               /-/ Paweł Fabisiak 


