
ZARZĄDZENIE NR 195/15
BURMISTRZA TRZCIANKI
z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie  zmiany  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,  zarzą-
dzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 

wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 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  Nr  14  poz.  5  otrzymuje 

brzmienie: 

"5.  Stróżyńska  Kamila  Hanna,  Trzcianka,  Komitet  Wyborczy  Polskie 

Stronnictwo Ludowe".

§ 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  195/15  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  13  października 
2015 r.  w sprawie zmiany 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,  zarzą-
dzonych na dzień 25 października 2015 r.

Z uwagi  na  oczywistą  omyłkę  wprowadza się  zmianę  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.


