INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu
komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi
do Rady Gminy Rypin
zarządzonymi na dzień 22 lipca 2012 r.
 Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów
na radnych w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 6 do Rady Gminy
Rypin należy, stosując przepis art. 205 ust. 2 ustawy - Ordynacji wyborczej do rad gmin,
składać do Komisarza Wyborczego we Włocławku do dnia 2 czerwca 2012 r.*)
 Zawiadomienia są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego we Włocławku,
ul. Brzeska 6 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania
Delegatury tj. od 730 do 1530
 Zasady tworzenia komitetów wyborczych określają przepisy Ordynacji wyborczej
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i przepisy określone w Informacji
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2010 r. znak ZPOW-703-30/10
o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu
terytorialnego.
Treść Ordynacji, uchwały oraz stosownych formularzy i wyjaśnień dostępna jest
na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz stronach internetowych
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku (wloclawek.pkw.gov.pl)

Komisarz Wyborczy
we Włocławku
/-/ Jolanta Górska
*) Uwaga :
Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm1) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. 2), jeżeli
koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

1
2

Zmiany zostały ogłoszone w 2011 r. Dz. U. Nr 34, poz. 172
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

