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KOMUNIKAT

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej informuje' ze:

!' Zarządzeniem nr 94lI2 Wojewody Śląskiego z dnja28 marca2012 r. w sprawie ptzepro-

wadzenia wyborów uzupełntających do Rady Gminy Lipowa w okręgu wyborczym nr 1 (Dz.

Urz. Woj " Śląskiego' z dnia 28 marca 2OI2 r., poz. I 404) datę wyborów wyznac zono na dzien

3 czerwca2jlZr.

2' Termin zawiadomienia Komisarza V/yborcZego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu

tvyborczega otaz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

upływa w dniu 16 kwietnia2012 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30.

3. Zalviadomienia będą przyjmowane do dnia 16 kwietnia 2012 r. (poniedziałku) w godz.

7"30- 15.30, gdyŻzgodtiezart.205 ust.2 i 3 ustarły zdnia 16 lipca 1998 r. *ordynacja

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztl,,ł (Dz. U. zŻ0I0 r. Nr 176, poz.

1190 i z20II r. Nr 34, poz. I72),w związkuzart' 16 ust. 3 ustawy zdnia 5 stycznia 2011 r'

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. I13' Nr I02, poz.

588, Nr l47, poz" 881 i Nr !49, poz" 889), jeżeli:

- koniec terminu wykonania czynności określonej w ordynacji wyborczej przypada na sobotę,

termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu,

- ustawa nie stanowi inaczej, czynności wyborcze okreŚlone kalendarzem wyborczym są do-

konywane w godzinach urzędowania organów wyborczych, to jest, w przypadku wyborów

uzupełniającyc}r do Rady Gminy Lipowa, w siedzibie Komisarza Wyborazego w Bielsku-

Białej i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój

119, tel.33 813 63 74,33 8126039"

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku_Białej pracuje od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30.

4.W zwtązku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Lipowa:

1) zawiadomienia, o których mowa w art. 64c ust. 3, art.64d ust. 4, art.64e ust. 3 t 4 oraz art.

64f ust. 4 i 5 ordynacji wyborczej, to jest zawtadomtenie: komitetu wyborczego pańii poli-

litai



tycztej, koalicyjnego komitetu wyborczego, komitetu wyborczego organizacji, komitetu wy-

borczego wyborców, składa się Komisarzowi Wybo tczemu w Bielsku-Białej ;

2) zawiadomienie, o którym mowa w art' 64f ust. 4 i 5 ordynacji wyborczej (zawiadomienie

dotyczące utworzenia komitetu wyborczego wyborców)' nie wymaga zebrania podpisów

obywateli popierających utworzenie komitetu (art' 64j ordynacji vryborczej).

5. Do zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wy-

borczego odpowiednio stosuje się wzory dokumentów o tworzeniu komitetów wyborczych

dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. Wzory udostępniane są przez

Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Równocześnie jest mozliwe ich

pobranie ze strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: lrttp://pkw'gov'pl/.

Bielsko-Biała, dnia29 marcaZ)IL t.


