
 

Pieczęć  

Miejskiej Komisji Wyborczej  

  

Uchwała Nr 6/2018  

Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechanowie  

z dnia 20 września 2018 roku 

  

w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na radnych miasta Ciechanów 

w okręgu wyborczym nr 4 

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

  

Na podstawie art. 431 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018  r. 

poz. 754, poz. 1000 i  poz. 1349) w związku ze stwierdzeniem wystąpienia ustawowej 

przesłanki skutkującej odmową rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym 

nr 4, zgłoszonej przez Pana Bogdana Strzałkowskiego - osobę upoważnioną przez 

pełnomocnika KWW Kukiz’15 zwanego dalej osobą zgłaszającą, w wyborach do Rady Miasta 

Ciechanów zarządzonych na dzień 21 październik 2018 r. uchwala co następuje:  

§ 1. 

Odmówić rejestracji listy kandydatów na radnych zgłoszonej przez Komitet Wyborczy 

Wyborców Kukiz’15 w okręgu wyborczym nr 4 z uwagi, iż  zgodnie  art. 425 §  pkt 2  Kodeksu 

wyborczego liczba kandydatów jest niższa niż wymagana liczba kandydatów na liście. 

§ 2. 

Uchwała podlega niezwłocznie przekazaniu osobie upoważnionej przez pełnomocnika 

wyborczego oraz przesłana Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie. 

§ 3. 

Osobie upoważnionej przez pełnomocnika wyborczego przysługuje prawo wniesienia 

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

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

W dniu 17 września 2018 r. Pan Bogdan Strzałkowski - osoba upoważniona przez 

pełnomocnika KWW Kukiz’15 zwanego dalej osobą zgłaszającą w siedzibie Miejskiej Komisji 

Wyborczej w Ciechanowie - dokonał zgłoszenia  czterech list kandydatów na radnych po pięciu 

kandydatów na okręg wyborczy. Po zbadaniu w/w dokumentów przez Komisję rozpoczęto 

proces  rejestracji w trakcie którego po weryfikacji  stwierdzono w obwodzie nr 4, iż  wystąpiła 

ustawowa przesłanka, wymieniona w art. 425 § 2 pkt 2  Kodeksu wyborczego, skutkująca 

odmową rejestracji zgłoszenia listy w w/w obwodzie. Wobec powyższego  zgodnie a art. 431 

§ 2 Miejska Komisja Wyborcza wezwała  Uchwałą  Nr 5/2018 z dnia 18 września 2018 roku 

osobę zgłaszającą listę do usunięcia wad zgłoszenia w terminie 2 dni. Po upływie w/w terminu 

w związku z brakiem  przedłożenia  przez osobę zgłaszającą zaświadczenia o zameldowaniu 

kandydata Andrzeja Kowalewskiego na pobyt stały na terenie miasta Ciechanów lub decyzji 

o wpisaniu do rejestru wyborców w mieście Ciechanów Komisja podjęła uchwałę 

o odmowie rejestracji w całości listy kandydatów na radnych w okręgu nr 4. 

 

 

 

 

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         

 


