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POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
WE WŁOCŁAWKU
z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie dokonania zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej we Włocławku.
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190) po zweryfikowaniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków
terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych
na dzień 21 listopada 2010 r.
postanawiam, co następuje :
§1
W postanowieniu Nr DWŁ – 7201-1/10 z dnia 7 października 2010 r. „w sprawie powołania
powiatowych komisji wyborczych” w załączniku Nr 5 dokonuje się zmiany w składzie
Powiatowej Komisji Wyborczej we Włocławku przez skreślenie ze składu Pana Arnolda
Szczerbiaka w związku z niespełnianiem wymogu określonego w art. 17 ust. 1 Ordynacji
wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§2
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
W dokonanym przez osobę upoważnioną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Sojusz Lewicy Demokratycznej zgłoszeniu kandydata do składu Powiatowej Komisji Wyborczej
we Włocławku został zgłoszony Pan Arnold Szczerbiak zamieszkały we Włocławku.
Po sprawdzeniu w dokumentach ewidencji ludności miasta Włocławek potwierdzono, że jest on
wyborcą do Rady Miasta Włocławek. W związku z powyższym Pan Arnold Szczerbiak nie
spełnia wymogu określonego w powołanym art. 17 ust.1 ordynacji wyborczej oraz § 4uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania
kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania
terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy,
które stanowią iż Terytorialne komisje wyborcze powołuje się spośród wyborców, którzy stale
zamieszkują na obszarze działania rady, dla wyboru której właściwa jest dana komisja wyborcza,
tj. na obszarze powiatu - jeżeli kandyduje do powiatowej komisji wyborczej.

Komisarz Wyborczy
Jolanta Górska

