
 

DOL-776-2-25/22 

POSTANOWIENIE NR 22/2022 

KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I 

z dnia 10 czerwca 2022 r. 

w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYSZŁOŚĆ” do usunięcia wad zawiadomienia  

o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach przedterminowych Burmistrza Olsztynka 

zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 

Komisarz Wyborczy w Olsztynie I na podstawie art. 97 § 2 w związku  

z art. 403 § 3 pkt 1, § 4, § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655) po rozpatrzeniu 

zawiadomienia, którego dnia 9 czerwca 2022 r. dokonał Mariusz Obarek - pełnomocnik 

wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

„PRZYSZŁOŚĆ” i stwierdzeniu, że nie spełnia ono warunków określonych w Kodeksie 

wyborczym 

postanawia 

wezwać pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYSZŁOŚĆ” do usunięcia wad zawiadomienia  

o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach przedterminowych Burmistrza Olsztynka 

zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r., w terminie 3 dni od daty podania do publicznej 

wiadomości niniejszego postanowienia. 

Wady zawiadomienia polegają na: 

1) niezłożeniu „zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców 

zamierzającego zgłaszać kandydata tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 

mieszkańców” w celu zgłaszania kandydata tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 

mieszkańców w wyborach przedterminowych; 

2) niezłożeniu „oświadczenia o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego 

będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym” w wyborach 

przedterminowych.  

3) złożeniu „oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców”  

na nieprawidłowym druku.  

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 9 czerwca 2022 r. Mariusz Obarek - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod 

nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYSZŁOŚĆ” złożył oświadczenie  

o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. 

Ww. oświadczenie nie zawiera wszystkich wymaganych ustawowo danych tj.: 

- brak jest wskazania rodzaju wyborów oraz daty ich zarządzenia,  

- wskazano osobno pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego, jednak 



 

zgodnie z art. 403 § 5 pkt 1 Kodeksu wyborczego „pełnomocnik wyborczy jest jednocześnie 

pełnomocnikiem finansowym tego komitetu”. 

Oświadczenie należy złożyć wg wzoru „oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego 

wyborców zamierzającego zgłaszać kandydata tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 

mieszkańców” w celu zgłaszania kandydata tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 

mieszkańców w wyborach przedterminowych. 

Nie dołączono ponadto „zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców 

zamierzającego zgłaszać kandydata tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców”  

w celu zgłaszania kandydata tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców  

w wyborach przedterminowych (art. 403 § 2 zd. drugie Kodeksu wyborczego)  

oraz nie złożono „oświadczenia o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego będącego 

jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym” w wyborach przedterminowych (art. 403 § 4 pkt 

2 Kodeksu wyborczego w związku z art. 403 § 5 pkt 1 Kodeksu wyborczego).  

 

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

pełnomocnika wyborczego do usunięcia wad zawiadomienia.  

 

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

wiadomości niniejszego postanowienia pod rygorem odmowy przyjęcia zawiadomienia  

o utworzeniu komitetu wyborczego. 

 

KOMISARZ WYBORCZY 

W OLSZTYNIE I 

 

/-/ Mariusz Paweł Stachowiak 

                                  

                         

 


