
 

DGW-775-6-2/20 

POSTANOWIENIE NR 229b/2020 

KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego 

pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIASECKI JAN w wyborach 

uzupełniających do Rady Gminy Przytoczna zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r. 

 

Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 398 

pkt 1 i art. 405 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1319), wobec nieusunięcia przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIASECKI JAN w terminie wad zawiadomienia                   

o utworzeniu komitetu wyborczego, wskazanych postanowieniem Komisarza Wyborczego                      

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 października 2020 r. 

postanawia 

odmówić przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW PIASECKI JAN w wyborach uzupełniających do Rady Gminy 

Przytoczna zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r., z powodu:  

Do zawiadomienia nie dołączono oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców 

zamierzającego zgłaszać kandydata tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.  

Jak również w zawiadomieniu o utworzeniu  komitetu wyborczego wyborców zamierzającego 

zgłaszać kandydata tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, w składzie osób 

komitetu wyborczego nie ujęto Pełnomocnika Komitetu Wyborczego. 

Uzasadnienie 

W dniu 19 października 2020 r. Małgorzata Joanna Piasecka - pełnomocnik wyborczy komitetu 

wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIASECKI JAN złożył 

zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Postanowieniem z dnia 21 października 

2020 r. Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim wezwał pełnomocnika wyborczego 

komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIASECKI JAN 

do usunięcia wad zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w ciągu 3 dni od daty 

podania do publicznej wiadomości postanowienia pod rygorem odmowy przyjęcia 

zawiadomienia.  

Stwierdzono, że wady zawiadomienia polegają na: 

 



 

- Braku oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać 

kandydata tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.  

- Braku Pełnomocnika wyborczego w składzie Komitetu Wyborczego. 

W wyznaczonym terminie pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego nie usunął 

wskazanych wad zawiadomienia. 

 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 

Na podstawie art. 405 § 1 Kodeksu wyborczego pełnomocnik wyborczy komitetu 

wyborczego ma prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w 

terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości postanowienia komisarza 

wyborczego o odmowie przyjęcia zawiadomienia. 
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