
Komunikat 

Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II 

z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

 

I. W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów                           

i prezydentów miast stosownie do treści § 9 pkt 2 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. z 2018 r. poz. 246) oraz pkt. I.5 załącznika do 

uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie 

wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania 

zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw informuję, że zawiadomienia o utworzeniu 

komitetów wyborczych, które mają zamiar zgłaszania kandydatów na radnych 

w wyborach do jednostek organów samorządu terytorialnego zarządzonych na 

dzień 21 października 2018 r. będę przyjmowała w każdy dzień roboczy do 

dnia 27 sierpnia 2018 r., w godzinach od 7.30 do 15.30, a ponadto w dniach 

18 i 25 sierpnia 2018 r. (sobota) w godzinach 8.00 do 12.00 w swojej 

siedzibie w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, budynek Podkarpackiego 

Urzędu Wojewódzkiego (IV piętro, pok. 414-416).  

II. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

kodeks wyborcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) pełnomocnicy 

wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu komitetu 

wyborczego zostały przyjęte przez właściwy organ wyborczy, mogą zgłaszać 

swoich przedstawicieli do składów terytorialnych komisji wyborczych.  

Zgłoszenia dokonywane na obowiązujących formularzach, przyjmowane będą 

przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w terminie do 6 września 2018 r. 

w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie ul. 

Grunwaldzka 15, budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (IV piętro, 

pok. 414-416) w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku, od 

godziny 7:30 do 15:30. 

Stosowne formularze, ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą, dostępne 

są na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl oraz www.rzeszow.kbw.gov.pl 
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III. Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) stosownie do treści § 9 pkt 3 uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej z  dnia  5  lutego  2018 r.  r. w sprawie określenia 

właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych  oraz ich siedzib, a 

także trybu pracy komisarzy wyborczych podaję do publicznej wiadomości 

liczbę mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 

grudnia 2017 r. w celu ustalenia limitu wydatków związanych z prowadzeniem 

kampanii wyborczej kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta: 

Gmina Liczba mieszkańców 

Dębica miasto 45 147

Brzostek 13 260

Czarna pow. dębicki 13 198

Dębica gmina. 25 600

Jodłowa 5 431

Pilzno 18 214

Żyraków 14 115

Iwierzyce 7 726

Ostrów 7 280

Ropczyce 27 410

Sędziszów Małopolski 23 705

Wielopole Skrzyńskie 8 342

Czudec 11 913

Frysztak 10 641

Niebylec 10 607

Strzyżów 20 622

Wiśniowa 8 267

        

 

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II 

         

          (-) Beata Bury 


