
KRAJOWE BIURO WYBORCZE   Włocławek, dnia 27 sierpnia 2014 r. 
 DELEGATURA 

         WE WŁOCŁAWKU 
 

 

DWŁ – 713 – 2 / 14     Panie, Panowie 

        Pełnomocnicy 

        do spraw wyborów 

        Prezydenta Miasta Włocławek, 

        Starostów, Burmistrzów i Wójtów 

 

 

 Szanowni Państwo! 

Powoli zaczynamy organizację wyborów samorządowych. 

Przekazuję 3 Komunikaty Komisarza Wyborczego we Włocławku z uprzejmą prośbą  

o powielenie w formacie A-3 i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Państwa urzędu.  

Są to komunikaty: 

1) o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach wg stanu nz dzień 31 grudnia 

2013 r. 

Informacja o liczbie potrzebna będzie komitetom wyborczym zgłaszającym 

kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dla ustalenia limitu wydatków 

związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej w tych wyborach. 

Przypominam, że limit ten ustala się mnożąc liczbę mieszkańców danej gminy  

przez kwotę 60 groszy (w wyborach do rady gminy kwota na jeden mandat  

to 1 000 zł, w wyborach do rady powiatu – 2 400 zł a w wyborach do rady miasta na 

prawach powiatu – 3 600 zł). 

2) o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów 

wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych. 

Zwracam uwagę, że termin 8 września br. do godziny 1530 jest terminem 

nieprzekraczalnym dla przyjmowania zawiadomień.  

Proszę o informowanie zainteresowanych o zasadach tworzenia komitetów 

wyborczych, przekazywania im stosownej Informacji Państwowej Komisji 

Wyborczej oraz żeby nie zwlekali ze złożeniem Komisarzowi Wyborczemu 

zawiadomienia. 
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3) o miejscu, czasie i ustalonym sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do 

terytorialnych komisji wyborczych. 

Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów do tkw upływa 17 września 2014 r. 

Dobrze byłoby, gdyby komitety dokonując zawiadomienia o utworzeniu komitetu 

dokonywały również zgłoszeń kandydatów (po 1-ym kandydacie) do tkw. 

Delegatura zmodyfikowała formularze zgłoszeniowe do tkw i okw (dla jednego 

kandydata) ustalone przez PKW w uchwale z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie 

sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia 

oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych  

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

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

miast. 

Wzory formularzy zgłoszeniowych do tkw i okw dla jednego kandydata przekazuję 

łącznie z niniejszym pismem. 

Odrębnym pismem zostaną omówione pierwsze czynności wyborcze określone  

w kalendarzu wyborczym. 

 

 

        Dyrektor Delegatury 

 

           Jacek Kraszewski 

 


