
K O M U N I K A T 
KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU 

z dnia 19 lipca 2017 r. 
 

 W związku z Zarządzeniem Nr 112/17 Wojewody Podkarpackiego z dnia  
18 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady 
Gminy Laszki w dniu 15 października 2017 r. informuję, że termin składania 
zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych upływa w dniu  
7 sierpnia 2017 r. Zawiadomienia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego 
Biura Wyborczego w Przemyślu, Plac Dominikański 3, w godzinach 730–1530.  
 

Termin zgłaszania kandydatów do składów: 
 

1) Gminnej Komisji Wyborczej w Laszkach – upływa w dniu 16 sierpnia 2017 r. 
Zgłoszenia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego  
w Przemyślu, Plac Dominikański 3, w godzinach 730–1530. Prawo 
zgłaszania – po jednym kandydacie – do tej Komisji mają pełnomocnicy 
komitetów wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do 
Rady Gminy Laszki, zarządzonymi na dzień 15 października 2017 r.; 

 

2) Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Laszkach i Obwodowej Komisji 
Wyborczej nr 8 w Tuchli – upływa w dniu 15 września 2017 r. Zgłoszenia 
przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Laszki. Prawo zgłaszania – po 
jednym kandydacie – do tych komisji mają pełnomocnicy tych komitetów 
wyborczych, które zarejestrują listy kandydatów na radnych w wyborach 
uzupełniających do Rady Gminy Laszki, zarządzonych na dzień  
15 października 2017 r. 

 

W wyborach uzupełniających stosuje się – po dokonaniu niezbędnych zmian 
redakcyjnych – wzory urzędowych formularzy i druków wyborczych ustalonych dla 
wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. (dostępne 
są na stronie www.pkw.gov.pl) Zmodyfikowane wzory dokumentów niezbędnych do 
złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszenia kandydatów 
do komisji wyborczych oraz kandydata na radnego, dostępne są w Delegaturze 
Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu, na stronie internetowej 
http://przemysl.kbw.gov.pl/ (w zakładce „Wzory dokumentów”) oraz u Pełnomocnika 
ds. wyborów – urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy Laszki. 

 

Jednocześnie przypominam, że – zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu 
wyborczego – pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego zobowiązany jest 
złożyć Komisarzowi Wyborczemu sprawozdanie o przychodach, wydatkach  
i zobowiązaniach finansowych komitetu w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów. 
Sprawozdanie sporządza się zgodnie ze wzorem ustalonym rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego 
komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173).  
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