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POSTANOWIENIE NR 100/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą 

 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA do usunięcia wady 

zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających  

do Rady Miejskiej w Barcinie zarządzonych na dzień 9 stycznia 2022 r. 

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 398 pkt 1 

i art. 95 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 

oraz z 2021 r. poz. 1834) po rozpatrzeniu zawiadomienia, którego dnia 15 listopada 2021 r. 

dokonała Ewa Zalewska - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA i stwierdzeniu, że nie spełnia ono warunków 

określonych w Kodeksie wyborczym 

postanawia 

wezwać pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA do usunięcia wady zawiadomienia 

o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie 

zarządzonych na dzień 9 stycznia 2022 r., w terminie 3 dni od daty podania do publicznej 

wiadomości niniejszego postanowienia. 

Wada zawiadomienia polega na zbieżności nazwy komitetu wyborczego z nazwami 

stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Uzasadnienie 

W dniu 15 listopada 2021 r. Ewa Zalewska - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod 

nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA złożyła zawiadomienie 

o utworzeniu komitetu wyborczego. 

Nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego muszą być różne od nazw lub skrótu nazw m.in. 

organizacji wpisanych do rejestru. Jak wynika z danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze 

Sądowym funkcjonują na terenie kraju stowarzyszenia o nazwie „Nasza Gmina”.  

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

pełnomocnika wyborczego do usunięcia wady zawiadomienia.  



Wadę 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 BYDGOSZCZY II 

 

/-/   Ryszard Owczarzak 

 


