
ZARZĄDZENIE NR 190/15
BURMISTRZA TRZCIANKI
z dnia 8 października 2015 r.

w sprawie  zmiany  zarządzenia  Nr  185/15  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  
5  października  2015r.  w  sprawie  powołania  obwodowych  komisji 
wyborczych w gminie Trzcianka dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu 
Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej, 
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 153 § 1 oraz art. 184 § 1 pkt 2a ustawy z dnia 5 stycznia 

2011  r.  Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  Nr  21,  poz.  112  ze  zm.)  oraz  uchwały 

Państwowej  Komisji  Wyborczej  z  dnia  11  kwietnia  2011  r.  w  sprawie 

powoływania  obwodowych  komisji  wyborczych  w  obwodach  głosowania 

utworzonych  w  kraju,  w  wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  

i  do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej 

oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, 

poz. 345 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.  W załączniku do zarządzenia Nr 185/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 

5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

w gminie Trzcianka dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej  i  do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  zarządzonych  na  dzień  

25 października 2015 r., w obwodzie głosowania:

1/ Nr 2 skreśla się poz. 8,

2/ Nr 18 skreśla się poz. 8.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi wyborczemu.

§ 3.  1. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz zamiesz-

czenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Zarządzenie podlega przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Pile.
3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



U z a s a d n i e n i e

do  zarządzenia  Nr  190/15  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  8  października 
2015r.  w  sprawie  zmiany  zarządzenia  Nr  185/15  Burmistrza  Trzcianki  
z  dnia 5 października  2015r.  w sprawie  powołania obwodowych komisji 
wyborczych w gminie Trzcianka dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu 
Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  zarzą-
dzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zgodnie z art. 153 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy 

(Dz.  U. Nr 21,  poz.  112 ze zm.)  można być członkiem tylko jednej  komisji 

wyborczej.  Pani  Marzena  Ewa Zygmunt  została  zgłoszona przez uprawnione 

komitety wyborcze do dwóch obwodowych komisji wyborczych - Nr 18 i Nr 22. 

Biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń kandydatów na członków ww. komisji 

należy ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Siedlisku wykreślić 

panią Marzenę Ewę Zygmunt.

Ponadto, na podstawie art. 184 § 1 pkt 2a ww. ustawy, należy wygasić 

członkostwo pana Mateusza Bogacza w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 

w Trzciance z uwagi na stopień pokrewieństwa z kandydatem na Posła RP.


