
KOMUNIKAT 
Komisarza Wyborczego w Skierniewicach 

z dnia 21 września 2010 r. 

o zgłaszaniu przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych 

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach informuje, iż w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 201 O r. na obszarze 

objętym jego właściwością terytorialną organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń i 

powołania terytorialnych komisji wyborczych (powiatowych, gminnych i miejskich) jest 

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach dla następujących powiatów i gmin z tych powiatów: 

1) dla powiatu kutnowskiego obejmującego miasto Kutno oraz gminy: Bedlno, Dąbrowice, 

Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce i Żychlin, 

2) dla powiatu łęczyckiego obejmującego miasto Łęczyca oraz gminy: Daszyna, Góra Św. 

Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie i Witonia, 

3) dla powiatu łowickiego obejmującego miasto Łowicz oraz gminy: Bielawy, Chąśno, 

Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów i 

Zduny, 

4) dla powiatu rawskiego obejmującego miasto Rawa Mazowiecka oraz gminy: Biała 

· Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice, 

5) dla powiatu skierniewickiego obejmującego gminy: Bolimów, Głuchów, Godzianów, 

Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice i Słupia, 

6) dla miasta na prawach powiatu: Skierniewice. 

Kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy 

wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione Komisarzowi Wyborczemu 

w Skierniewicach w terminie do dnia 4 października 2010 r. w siedzibie Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, 96- 100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 

Maja 6 (budynek Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, II piętro) osobiście lub przez 

pocztę. W przypadku wysłania zgłoszenia przesyłką listową o dotrzymaniu tenninu decyduje 

data złożenia zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach. 

Jednocześnie informuje się, iż sposób zgłaszania kandydatów na członków komisji 

wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania terytorialnych komisji wyborczych 

uregulowane są w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. ( M.P. Nr 

61, poz.641 z późn. zm. ). Tekst tych uchwał dostępny jest na stronie internetowej Państwowej 

Komisji Wyborczej - adres: www.pkw.gov.pl, w urzędach gmin i miast oraz w w/w siedzibie 

Delegatury KBW w Skierniewicach. 


