
 

Pieczęć  

Miejskiej Komisji Wyborczej  

  

Uchwała Nr 7/2018  

Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechanowie  

z dnia 26 września 2018 roku 
w sprawie ustalenia treści listy zarejestrowanych kandydatów na prezydenta miasta                

w wyborach Prezydenta Miasta Ciechanów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Na podstawie art. 180 § 2 w związku z art.481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2018  r. poz. 754, poz. 1000 i  poz. 1349) oraz pkt VII. 12 i 14 Wytycznych 

dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania 

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 października 

2018 r. Miejska Komisja Wyborcza w Ciechanowie uchwala co następuje:  

§ 1. 

Ustalić treść listy zarejestrowanych kandydatów na Prezydenta Miasta Ciechanów w wyborach 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w brzemieniu załącznika do uchwały. 

§ 2. 

Uchwała podlega niezwłocznie przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej                      

w Ciechanowie 

§ 4. 

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  



        

Załącznik do  Uchwały nr 7/2018  

Miejskie Komisji Wyborczej w Ciechanowie 

 z dnia 26.09.2018 r. 

 

Lista zarejestrowanych kandydatów  

na Prezydenta Miasta Ciechanów 

 w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

 

1. Adamiak Robert, lat 49, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Ciechanowie  
(nazwisko, imię-imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania) 

 

zgłoszony przez : KWW Prawi i Solidarni 
( skrót nazwy komitetu wyborczego) 

należący do Prawo i Sprawiedliwość 
(przynależność do partii politycznej) 

popierany przez: nie dotyczy 
(nazwa lub skrót nazwy partii politycznej lub organizacji społecznej popierającej kandydata) 

 

 

2. Geryk Ryszard, lat 60, wykształcenie średnie, zamieszkały w Ciechanowie  
(nazwisko, imię-imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania) 

 

zgłoszony przez : KW Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze 
( skrót nazwy komitetu wyborczego) 

nie należy do partii politycznej  
(przynależność do partii politycznej) 

popierany przez: nie dotyczy 
(nazwa lub skrót nazwy partii politycznej lub organizacji społecznej popierającej kandydata) 

 
 

 

3. Kosiński Krzysztof, lat 30, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Ciechanowie  
(nazwisko, imię-imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania) 

 

zgłoszony przez : Komitet Wyborczy PSL 
( skrót nazwy komitetu wyborczego) 

należący do Polskie Stronnictwo Ludowe 
(przynależność do partii politycznej) 

popierany przez: nie dotyczy 
(nazwa lub skrót nazwy partii politycznej lub organizacji społecznej popierającej kandydata) 

 

 

4. Rutkowski Marek, lat 53, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Ciechanowie  
(nazwisko, imię-imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania) 

 

zgłoszony przez : KW Prawo i Sprawiedliwość  
( skrót nazwy komitetu wyborczego) 

należący do Prawo i Sprawiedliwość 
(przynależność do partii politycznej) 

popierany przez: nie dotyczy 
(nazwa lub skrót nazwy partii politycznej lub organizacji społecznej popierającej kandydata) 

 


