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POSTANOWIENIE NR 518/2020 

KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I 

z dnia 14 października 2020 r. 

w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW IRENY SZMAGLIŃSKIEJ do usunięcia wad zawiadomienia 

o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Osieczna 

zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 r. 

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 369 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) po rozpatrzeniu 

zawiadomienia komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

IRENY SZMAGLIŃSKIEJ, które wpłynęło do biura Komisarza w dniu 12 października 2020 r. 

i stwierdzeniu, że nie spełnia ono warunków określonych w Kodeksie wyborczym 

postanawia 

wezwać pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW IRENY SZMAGLIŃSKIEJ do usunięcia wad zawiadomienia 

o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Osieczna 

zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 r., w terminie 3 dni od daty podania do wiadomości 

publicznej informacji o wadach zawiadomienia. 

Wady zawiadomienia polegają na: 

niewskazaniu zarówno w zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców  

i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających jak 

i w oświadczeniu o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców numeru ewidencyjnego 

PESEL Teresy Grefka osoby wchodzącej w skład komitetu wyborczego. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 12 października 2020 r. do biura Komisarza Wyborczego w Gdańsku I wpłynęło 

zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach uzupełniających do 

Rady Gminy Osieczna zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 r.  

Zarówno w zawiadomieniu jak i oświadczeniu brakuje wymaganego w przepisach numeru 

ewidencyjnego PESEL jednego z obywateli tworzących komitet wyborczy. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego, należało wezwać 

pełnomocnika wyborczego do usunięcia wad zawiadomienia.  

Wady zawiadomienia należy usunąć w terminie 3 dni od daty podania do wiadomości 

publicznej informacji o wadach zawiadomienia pod rygorem odmowy przyjęcia zawiadomienia 



o utworzeniu komitetu wyborczego. 

W celu usunięcia wad Komitet powinien ponownie przedłożyć Komisarzowi Wyborczemu 

w Gdańsku I 

1) zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców i zamiarze zgłaszania 

kandydata na radnego w wyborach uzupełniających, a także 

2) oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. 

Wymienione dokumenty winny zawierać wszystkie wymagane informacje, które opisane 

zostały w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu 

komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie 

liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 

21 października 2018 r. 
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