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KOMUNIKAT

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej informuje, że:

1 . Rozporządzeniem Pręzesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2OI2 r ' w sprawie przedtermi-

nowych wyborów wójta gminy Bestwina w województulie śląskim (Dz. U., z dnta 19 marca

2012 r., paz.287) datę przedterminowych wyborów .vqiznaczono na dzień 20 maja20l2 r.

2" Termin zawiadomienia Komisarza Wyborazego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu

wyborczego' w celu zgłoszenia kandydata na wójta'

upłyłva w dniu 2 kwietnia 2012 r, (poniedziałek) o godzinie 15.30.

3. Zawiadornienia będą przyjmowane do dnia 2 kwiętnia 2012 r' (poniedziałku) w godz. 7.30

-15'30, gdyŻzgodniezart" 205ust.3ustawyzdnia 16 lipca1998r.-ordynacjawryborcza

do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. II90 t z

2011 r' Nr 34, poz. I72), w zwtązku z art.2 ust. 2 ustawy z dnta20 częrwca2002 r. o bezpo-

średnim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz' II91)

otaz art' 16 ust' 4 ustawy z dnia 5 stycznia 20II r. Przepisy wprowadzające ustawę _ Kodeks

wyborczy (Dz. U" Nr 21 , poz. tr 13, Nr I02, po2.588, Nr I47, poz. 881 i Nr I49, poz. 889),

jeŻeli ustawa nie stanowt tnaczej, czynności wyborcze określone kalęndarzem wyborczym są

dokonywane w godzinach urzędowania organów rłyborczych, to jest' w przypadku przedter-

minorłych wyborów wójta gminy Bestwina, w siedzibie Komisarza Wyborczego w Bielsku-

Białej i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40' pokój

i i9, tel. 33 813 63 74,33 812 60 39"

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej pracuje od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30.

4. W przypadku przedterminowych wyborów wójta gminy Bęstwina:

I) zavłiadomienia, wynikające z odpowiedniego stosowania art. 2 ust. 2 ustawy o bezpośred-

nim wyborze wójta".', & o których mowa w ań. 64c ust. 3, art' 64d ust. 4, art.64e ust. 3 i 4

oraz art.64f ust. 4 i 5 Ordynacji wyborczej, to jest zawiadomienie: komitetu wyborczego par-



tii poliĘcznej, koalicyjnego komitetu wyborczęgo' komitetu wyborczego organizacji, komite-

tu rvyborczego wyborców, składa się Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej;

2) zawiadomienie, o którym mowa w art' 64f ust. 4 i 5 ordynacji wyborczej (zawiadomięnie

dotyczące utworzenia komitetu wyborczego wyborców), nie wymaga zebrania podpisów

obywateli popierających utworzenie komitetu (art. 64j ordynacji wyborczej)'

5. Do zawiadomienia Komisarza Wybotczęgo w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wy-

borczego stosuje się odpowiednio wzory dokumentów o tworzeniu komitetów wybotczych

dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. Wzory irdostępniane są przez

Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Równocześnie jest mozliwę ich

pobranie ze strony internetowej Państwowej Komisj i Wyborczej : http ://pkw. gov.pll'
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Bielsko-Biała, dnia2L marcaZjlŻ r.


