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

z dnia 13 września 2019 r. 
 

 W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 
2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Stubno w województwie 
podkarpackim w dniu 3 listopada 2019 r. (Dz. U. poz. 1740) informuję, że termin 
składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych upływa w dniu  
23 września 2019 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 Stubnie – upływa w dniu 25 września 2019 r. 
Zgłoszenia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego  
w Przemyślu, Plac Dominikański 3, w godzinach 730–1530. Prawo 
zgłaszania kandydatów do tej Komisji mają pełnomocnicy komitetów 
wyborczych, o których mowa w art. 178 § 2 Kodeksu wyborczego; 

 

2) obwodowych komisji wyborczych – upływa w dniu 14 października 2019 r. 
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Stubno. Prawo 
zgłaszania kandydatów do tych komisji mają pełnomocnicy komitetów 
wyborczych, o których mowa w art. 182 § 2 Kodeksu wyborczego. 

 

W wyborach przedterminowych stosuje się – po dokonaniu niezbędnych zmian 
redakcyjnych – wzory urzędowych formularzy i druków wyborczych ustalonych dla 
wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 
(dostępne są na stronie https://przemysl.kbw.gov.pl/ w zakładce „Wzory 
dokumentów”). Zmodyfikowane wzory dokumentów niezbędnych do złożenia 
zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszenia kandydatów do komisji 
wyborczych oraz kandydata na wójta, dostępne są także w Delegaturze Krajowego 
Biura Wyborczego w Przemyślu oraz w Urzędzie Gminy Stubno. 

 

Jednocześnie przypominam, że – zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu 
wyborczego – pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego zobowiązany jest 
złożyć Komisarzowi Wyborczemu sprawozdanie finansowe w ciągu 3 miesięcy 
od dnia wyborów. Sprawozdanie sporządza się zgodnie ze wzorem ustalonym 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U.  
z 2018 r., poz. 1342).  

 

 Komisarz Wyborczy 
w Przemyślu 

 

(-) Krzysztof TRYKSZA 
 

https://przemysl.kbw.gov.pl/

