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POSTANOWIENIE NR 429/2019 

KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III 

 

z dnia 11 września 2019 r. 

 

w sprawie organizacji szkoleń komisji wyborczych w związku z wyborami  

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  

zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. 

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 10, w związku z art. 156 § 1, ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), postano-

wieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo-

spolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1506), Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III 

postanawia, co następuje: 

 

§ 1. Organizuje się, na obszarze powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, ryb-

nickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, 

Rybnik, Żory, szkolenia pełnych składów obwodowych komisji wyborczych, w 

tym: przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji, niezwłocznie po 

pierwszym posiedzeniu – w zakresie zadań i trybu przygotowania oraz przepro-

wadzenia głosowania, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se-

natu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 
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§ 2. Terminy szkoleń pełnych składów komisji wyborczych ustala Komisarz Wy-

borczy w Bielsku-Białej III przy udziale Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów 

Miast. 

 

§ 3. 1. Prowadzenie szkoleń pełnych składów komisji wyborczych zapewnia Ko-

misarz Wyborczy w Bielsku-Białej III. 

W szkoleniach uczestniczą Urzędnicy Wyborczy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

2. Szkolenia pełnych składów komisji wyborczych przebiegają przy udziale Wój-

tów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, to jest organów zapewniających obsługę 

i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych oraz 

wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na 

obszarze gminy, o których mowa w art. 156 § 1 Kodeksu wyborczego. 

 

§ 4. Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, powiadomią poszczególnych 

członków komisji wyborczych o terminach szkoleń. 

 

§ 5. W przypadku zmian w składach komisji wyborczych, po przeprowadzeniu 

szkoleń pełnych składów komisji, powołani członkowie komisji wyborczych zo-

staną przeszkoleni w trybie wynikającym z niniejszego postanowienia. 

 

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

 KOMISARZ WYBORCZY 

W BIELSKU-BIAŁEJ III 

 

 

 

 

Natalia Włoch-Kliś 

 


