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POSTANOWIENIE NR 410/2020 

KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II 

z dnia 16 listopada 2020 r. 

w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW  „NASZA SZKOŁA” do usunięcia wady zawiadomienia o 

utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Wąsosza 

zarządzonych na dzień 10 stycznia 2021 r. 

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 398 pkt 1 i 127 

§ 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) po 

rozpatrzeniu zawiadomienia, którego dnia 16 listopada 2020 r. dokonał Grzegorz Patryk 

Kordiak - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW  „NASZA SZKOŁA” i stwierdzeniu, że nie spełnia ono warunków określonych 

w Kodeksie wyborczym 

postanawia 

wezwać pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW  „NASZA SZKOŁA” do usunięcia wady zawiadomienia  

o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Wąsosza 

zarządzonych na dzień 10 stycznia 2021 r., w terminie 3 dni od daty podania do publicznej 

wiadomości niniejszego postanowienia. 

Wada zawiadomienia polega na: 

Wskazaniu w zawiadomieniu jako pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców 

osobę, będącą funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 2 Kodeksu 

karnego.  

Uzasadnienie 

W dniu 16 listopada 2020 r. Grzegorz Patryk Kordiak - pełnomocnik wyborczy komitetu 

wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW  „NASZA SZKOŁA” złożył 

zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. 

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II dokonał szczegółowej weryfikacji dokumentów 

zgłoszeniowych, z których wynika, że osoba wskazana jako pełnomocnik wyborczy 

KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW „NASZA SZKOŁA” pełni obecnie funkcję 

radnego Rady Powiatu Górowskiego. Zgodnie z art. 403 § 5 pkt 1 pełnomocnik wyborczy 

komitetu jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym tego komitetu. Natomiast w myśl art. 

127 § 2 pkt 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego nie 



 

może być funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 2 Kodeksu karnego.  

W związku z powyższym, na podstawie 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. 
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