
K O M U N I K A T 

KOMISARZA WYBORCZEGO W  KATOWICACH 

 

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów 

wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Czeladzi w okręgu 

wyborczym nr 17 zarządzonych na dzień 26 czerwca 2016 r. 

 

 Zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 

poz. 112 ze zm.)1 oraz Zarządzeniem Nr 100/16 Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2016 

r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czeladzi 

w okręgu wyborczym nr 17, Komisarz Wyborczy w Katowicach przyjmuje zawiadomienia 

o utworzeniu komitetów wyborczych partii politycznych, koalicji partii politycznych, 

organizacji oraz komitetów wyborczych wyborców w związku z zamiarem zgłaszania 

kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 26 czerwca 

2016 r. do Rady Miejskiej w Czeladzi. 

 Komisarz Wyborczy przyjmuje zawiadomienia w swojej siedzibie w Katowicach, 

ul. Jagiellońska 25 (gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pok. nr 155) codziennie od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 18 kwietnia 2016 r. 2 ,  

(poniedziałek) o godz. 15.30 

W terminie do dnia 27 kwietnia 2016 r. pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą 

zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach kandydatów na członków Miejskiej 

Komisji Wyborczej w Czeladzi. 

 

Komisarz Wyborczy 

w Katowicach 

 

  

/-/ Barbara Suchowska 

 

 

Katowice, dnia 7 kwietnia 2016 r. 

                                                 
1 Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, 

poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072, oraz z 2015 r. poz. 1043, 

poz. 1044, poz. 1045 i poz. 2281. 
2 Na podstawie art. 9 § 2 i § 3 Kodeksu wyborczego – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym 

przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy 

nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów 

wyborczych i urzędów gmin. 


