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UCHWAŁA Nr 6/2019 

 Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej II 

z dnia 6 września 2019 r. 

 

w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów KOMITETU WYBORCZEGO 

SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA w okręgu wyborczym nr 30 w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej II na podstawie art. 216 § 2 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) po rozpatrzeniu 

zgłoszenia listy kandydatów dokonanego przez Pana Adama Kowalczyka - osobę 

upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego KOMITETU WYBORCZEGO SKUTECZNI 

PIOTRA LIROYA-MARCA, w dniu 3 września 2019 r., na podstawie oświadczenia, o 

którym mowa w art. 210 § 2 Kodeksu wyborczego 

postanawia 

odmówić rejestracji listy kandydatów KOMITETU WYBORCZEGO SKUTECZNI PIOTRA 

LIROYA-MARCA w okręgu wyborczym nr 30 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., w związku z nie spełnieniem 

wymogów, o których mowa w art. 210 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego. 

Uzasadnienie 

W dniu 3 września 2019 r. Pan Adam Kowalczyk - osoba upoważniona przez pełnomocnika 

wyborczego KOMITETU WYBORCZEGO SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA 

zgłosił do Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej II listę kandydatów w okręgu 

wyborczym nr 30, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 210 § 2 Kodeksu 

wyborczego. Do zgłoszenia nie dołączono wykazu podpisów poparć listy kandydatów (art. 

210 § 1 Kodeksu wyborczego). 

Do dnia 3 września 2019 r., do godziny 24:00, nie dostarczono wykazu podpisów co najmniej 

5000 wyborców stale zamieszkałych w okręgu wyborczym nr 30. Jak również, zgodnie z 

informacją Państwowej Komisji Wyborczej, przesłaną do okręgowych komisji wyborczych, 

w tym do Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej II, liczba list kandydatów na 
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posłów zgłoszonych przez KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-

MARCA wraz z załączonymi wykazami podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy 

jest mniejsza niż 21. Z tego względu Komitet ten nie spełnia wymogu, o którym mowa  w art. 

210 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, to jest: uprawnienia do 

zgłoszenia dalszych list bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców. 

W związku z powyższym Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej II postanawia 

odmówić rejestracji listy kandydatów KOMITETU WYBORCZEGO SKUTECZNI PIOTRA 

LIROYA-MARCA, w okręgu wyborczym nr 30.  
 

Na podstawie art. 218 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy od 

niniejszej uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od daty jej podania do publicznej 

wiadomości. 

 

Przewodnicząca: 

Natalia Włoch-Kliś  

Zastępcy przewodniczącej: 

1) Andrzej Władysław Trzopek  

2) Piotr Stanclik  

Członkowie: 

1) Wiesław Płonka  

2) Krzysztof Pabiś  

3) Marcin Kowrygo  

 

 

 


