
KOMUNIKAT 
 

Komisarza Wyborczego w Kaliszu I 

z dnia 14 sierpnia 2018 r.  

 

w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych 

komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 

2018 r. 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 5 lutego                

2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych 

oraz  ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych /M. P. poz. 246/ Komisarz 

Wyborczy w Kaliszu I wykonujący czynności wyborcze na obszarze swojej właściwości 

terytorialnej obejmującej powiaty: jarociński, kaliski, pleszewski i miasto na prawach powiatu 

Kalisz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października  2018 r., 

 

podaje do publicznej wiadomości, 

że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych: 

 

1/ Powiatowych Komisji Wyborczych w: Jarocinie, Kaliszu, Pleszewie; 

 

2/ Miejskich Komisji Wyborczych w: Choczu, Kaliszu, Dobrzycy, Jaraczewie, 

Jarocinie, Opatówku,  Pleszewie,  Stawiszynie, Żerkowie; 

 

3/ Gminnych Komisji Wyborczych w: Blizanowie,  Brzezinach, Cekowie-Kolonii,  

Czerminie, Gizałkach, Godzieszach Wielkich, Gołuchowie, Kotlinie, Koźminku, 

Liskowie, Mycielinie, Szczytnikach, Żelazkowie. 

 

 

Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I                      

ul. Staszica 47a, wejście B do dnia 6 września  2018 r. w dni robocze od godz. 730 do 1530. 
 

 

Sposób zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych oraz wzory 

wymaganych dokumentów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia                

13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych 

komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu 

przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 

i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  

Uchwała jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl. 

Można ją również uzyskać w siedzibach urzędów gmin/miast oraz  w Delegaturze Krajowego 

Biura Wyborczego w Kaliszu ul. Staszica 47a, wejście B. 

 

 

 

 

/-/Anna Krysicka 

 

http://www.pkw.gov.pl/

