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              DKC-0011-2/19 

 

 

I N F O R M A C J A  

o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach I, właściwości terytorialnej, 

właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze 

ogólnowojewódzkim oraz o siedzibie 

 

 

         Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  

21 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu komisarzy wyborczych i § 3 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 w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz 

trybu pracy komisarzy wyborczych, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: 

I. Jan KLOCEK – uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r.  

w sprawie powołania komisarzy wyborczych został powołany z dniem 3 kwietnia 2018 r. 

na funkcję Komisarza Wyborczego w Kielcach I na okres 5 lat. 

II. Zakres właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kielcach I obejmuje 

następujące powiaty: kielecki oraz miasto na prawach powiatu Kielce. 

III. Do właściwości rzeczowej Komisarza Wyborczego w Kielcach I w zakresie 

wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim należy: 

1. wykonywanie zadań w sprawach związanych z wyborami do Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego, 

2. ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad oraz wyborów wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz ogłaszanie ich  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, 

3. sporządzanie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze województwa 

świętokrzyskiego, 

4. zwoływanie pierwszej sesji nowo wybranego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 

5. postanawianie o wstąpieniu kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego, którego mandat wygasł, 

6. ogłaszanie zmian w składach Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 

7. podawanie do publicznej wiadomości informacji o rozwiązaniu, z mocy prawa, Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego, 
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8. dokonywanie podziału województwa na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic 

oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, 

9. stwierdzanie wygaśnięcia mandatów radnych do Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego, w przypadkach określonych w art. 383 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy, zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, 

10. podawanie do publicznej wiadomości, w formie komunikatów przez wywieszenie  

w siedzibie komisarza wyborczego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:  

a) informację o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, 

b) informacji o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów 

wyborczych, 

c) informacji o liczbie mieszkańców w gminie, w której przeprowadzane są wybory wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) przed upływem kadencji, według stanu na koniec roku 

poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzane, 

d) informację o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów 

wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych 

przed upływem kadencji. 

IV. Siedzibą Komisarza Wyborczego w Kielcach I jest siedziba Krajowego Biura 

Wyborczego Delegatury w Kielcach (budynek „C” Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, IV piętro, pok. 435). 
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