
DBB-0011-35/18 

KOMUNIKAT 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W BIELSKU-BIAŁEJ II 

 

z dnia 6 września 2018 r. 

 

w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, kandydatów do 

składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów 

do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, 

według właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II, 

obejmującej obszary powiatów: cieszyński, żywiecki, przyjmowane są w Urzę-

dach Gmin / Miast, to jest: 

 

Cieszyn, Ustroń, Wisła, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, 

Skoczów, Strumień, Zebrzydowice, 

 

Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Ło-

dygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, 

Węgierska Górka. 

 

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, czy-

li: 

 

- obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwo-

dzie na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów 

na członków obwodowych komisji wyborczych (…), 

 

- obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w ob-

wodzie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów 

na członków obwodowych komisji wyborczych (…) 

 

mają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zasięg działania 

obejmuje właściwość terytorialną Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II. 

 

Zgłoszenia są dokonywane w Urzędach Gmin / Miast, według właściwości 

terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II, od dnia 10 września 

2018 r. do dnia 21 września 2018 r. – w godzinach pracy Urzędów Gmin / Miast. 
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Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do Urzędu 

Gminy / Miasta, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyj-

mującą. 

 

Ze wzorami zgłoszeń można zapoznać się w: 

 

- Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 

40, pokój 119, blok B, telefon 33 813 63 74 lub 33 812 60 39 – w godzinach 

urzędowania od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do godziny 15:30, 

 

- Urzędach Gmin / Miast, według właściwości terytorialnej Komisarza Wybor-

czego w Bielsku-Białej II – w godzinach pracy Urzędów Gmin / Miast.  

 

Wzory druków zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji 

wyborczych umieszczone są także na stronie internetowej Państwowej Komisji 

Wyborczej – www.pkw.gov.pl. 

 

 

KOMISARZ WYBORCZY 

W BIELSKU-BIAŁEJ II 

 

Mariusz Grążawski  

  


