
 

DWB-775-4-R2/2021 

POSTANOWIENIE NR 40/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II 

z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA PIOTRA LEWANDOWSKIEGO do usunięcia 

wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady 

Miejskiej w Dusznikach-Zdroju zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 398 pkt 1 ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) po rozpatrzeniu 

zawiadomienia, którego dnia 2 sierpnia 2021 r. dokonała Katarzyna Maria Więcek-Witek - 

pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

BURMISTRZA PIOTRA LEWANDOWSKIEGO i stwierdzeniu, że nie spełnia ono warunków 

określonych w Kodeksie wyborczym 

postanawia 

wezwać pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW BURMISTRZA PIOTRA LEWANDOWSKIEGO do usunięcia wady zawiadomienia 

o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach-

Zdroju zarządzonych na dzień 26 września 2021 r., w terminie 3 dni od daty podania do publicznej 

wiadomości niniejszego postanowienia. 

Wada zawiadomienia polega na braku wskazania imion, nazwiska i podpisu Katarzyny Marii Więcek-

Witek - osoby powołanej na pełnomocnika wyborczego komitetu, na oświadczeniu o utworzeniu 

komitetu wyborczego wyborców. 

Uzasadnienie 

W dniu 2 sierpnia 2021 r. Katarzyna Maria Więcek-Witek - pełnomocnik wyborczy komitetu 

wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA PIOTRA 

LEWANDOWSKIEGO złożyła zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. 

Ze złożonego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców wynika, że KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA PIOTRA LEWANDOWSKIEGO tworzy sześcioro 

wyborców, jednak analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że na stronie trzeciej oświadczenia 

o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w wyborach 

uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, w części formularza przeznaczonego na 

podpisy członków komitetu wyborczego wyborców widnieją dane i podpisy pięciu osób - brak jest 

imion, nazwiska oraz podpisu pani Katarzyny Marii Więcek-Witek.  



 

Zgodnie z art. 403 § 3 i § 5 pkt 1 w związku z art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), komitet wyborczy wyborców tworzy co najmniej 5 osób 

mających prawo wybierania, a więc liczba osób podpisanych pod oświadczeniem o utworzeniu 

komitetu jest wystarczająca do utworzenia komitetu. Ponieważ jednak zgodnie z art. 89 § 3 Kodeksu 

wyborczego pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego powołuje się spośród osób 

wchodzących w skład komitetu wyborczego, podpis osoby powołanej na pełnomocnika wyborczego 

komitetu musi również być złożony pod oświadczeniem o utworzeniu komitetu wyborczego 

wyborców, a więc jego brak stanowi wadę zawiadomienia. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego, należało wezwać pełnomocnika 

wyborczego do usunięcia wady zawiadomienia.  

Wadę zawiadomienia należy usunąć w terminie 3 dni od daty podania do publicznej 

wiadomości niniejszego postanowienia pod rygorem odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu 

komitetu wyborczego. 
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