
 

Pieczęć  

Miejskiej Komisji Wyborczej  

  

Uchwała Nr 5/2018  

Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechanowie  

z dnia 18 września 2018 roku 
  

w sprawie wezwania do usunięcia wad w zgłoszeniu do rejestracji listy kandydatów na 

radnych miasta Ciechanów w okręgu wyborczym nr 4 

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 (KWW Kukiz’15) 

  

Na podstawie art. 431. § 1 i § 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011, Kodeks Wyborczy stan prawny 

na dzień 20 lipca 2018 r. Miejska Komisja Wyborcza w Ciechanowie uchwala co następuje:  

§ 1 

1. Wzywa się osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego – Bogdana 

Strzałkowskiego, zam. ul. Komunalna 3, 06-400 Ciechanów, PESEL 56100309574- 

Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz’15  do usunięcia wady zgłoszenia rejestracji 

listy kandydatów na radnych miasta Ciechanów w okręgu nr 4, poprzez przedłożenie 

zaświadczenia o zameldowaniu kandydata Andrzeja Kowalewskiego na pobyt stały na 

terenie miasta Ciechanów lub decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców w mieście 

Ciechanów. 

 

2. Miejska Komisja Wyborcza w Ciechanowie, wzywa niezwłocznie do jej usunięcia  

w ciągu 2 dni tj. do dnia  20 września 2018 roku do godziny 18.00. 

 

 

3. Nie usunięcie wady w wyznaczonym terminie skutkuje odmową rejestracji zgłoszenia 

w całości listy kandydatów z okręgu nr 4/ cyt. „Na liście kandydatów w danym okręgu 

może być zgłoszonych nie mniej niż 5 kandydatów…” art. 425 § 2 pkt. 2 w związku  

z art. 459 § 1 i art. 463 § 1 pkt. 1 Kodeksu Wyborczego.   

  

§ 2. 

1. Uchwała podlega przekazaniu osobie upoważnionej przez pełnomocnika wyborczego  

i przesyła Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie. 

 



2. Osobie upoważnionej przez pełnomocnika wyborczego przysługuje prawo wniesienia 

odwołania do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w terminie 2 dni od daty 

doręczenia. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  

 

Z-ca Przewodniczącej Renata Duszczyk – Szczygielska  - ……………………………………. 

 

Członkowie : 

Jadwiga Dźwig    - …………………………………………. 

Aleksandra Godlewska  - …………………………………………. 

Elżbieta Teresa Majewska  - …………………………………………. 

Małgorzata Zofia Piechna  -  …………………………………………. 

Barbara Rogalska   - …………………………………………. 

Hanna Rokicka   - …………………………………………. 

               Jolanta Skotnicka   - …………………………………………. 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

        Miejskiej Komisji Wyborczej 

 

/-/ Agnieszka Majka         

 

 

                                                                                                                     


