
KOMUNIKAT 

KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I 

 z dnia  21  lutego  2019 r. 

 

W związku z zarządzonymi na dzień 28 kwietnia 2019 r. wyborami uzupełniającymi do 

Rady Gminy Damnica,  Komisarz Wyborczy w Słupsku I, zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.754,1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz.273), przyjmuje 

zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w terminie do dnia 4 marca 2019 r. 

(poniedziałek) w swojej siedzibie w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, V piętro, pok. 529,  

(od poniedziałku do piątku)  w godz. 7.30-15.30. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu może być 

dostarczone przez pełnomocnika wyborczego, osobę pisemnie upoważnioną przez pełnomocnika  lub 

przez pocztę. W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu 

decyduje data wpływu zawiadomienia do siedziby Komisarza Wyborczego. 

 

Zgodnie z art. 178 § 1 oraz  § 2 Kodeksu wyborczego pełnomocnicy komitetów wyborczych, 

mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Damnicy. Zgłoszenia kandydatów 

na obowiązujących drukach  należy składać do Komisarza Wyborczego w Słupsku I 

 w terminie do dnia 14 marca 2019 r. (czwartek) do godz. 15.30. 

 

 Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Zagórzycy, 

przyjmowane będą przez Urzędnika Wyborczego Gminy Damnica za pośrednictwem Urzędu Gminy  

w Damnicy, w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 29 marca 2019 r. 

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może 

głosować korespondencyjnie.  Termin zgłoszenia Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku I  zamiaru 

głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 13 kwietnia 2019 r.  Zgłoszenia przyjmowane są  

w siedzibie Komisarza Wyborczego w Słupsku I, od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30-15.30,  

w tym telefonicznie na nr tel. 59  842 74 20 , telefaksem na nr 59 842 84 05  lub w formie 

elektronicznej na adres: slupsk@kbw.gov.pl. 

 

Druki dla komitetów wyborczych dostępne są na stronie internetowej slupsk.kbw.gov.pl  . 

 

Komisarz Wyborczy w Słupsku I 
 

 

/-/ Marek Lagut  

 

 


