
Uchwała Nr 5/06 

Powiatowej Komisji Wyborczej 

w Grudziądzu 

z dnia 14 października 2006 r. 

w sprawie skreślenia kandydata na radnego z zarejestrowanej listy kandydatów Komitetu 

Wyborczego Wyborców Nasza Gmina i Powiat z siedzibą w Zielnowie 

 Na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Skreśla się z zarejestrowanej listy kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza 

Gmina i Powiat z siedzibą w Zielnowie w okręgu wyborczym nr 1 Pana Wiesława Jakowicza 

zam. Mokre, poniewaŜ z aplikacji Platforma Wyborcza wynika, Ŝe został on wcześniej      

zgłoszony jako kandydat do Rady Gminy Grudziądz. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

 Powiatowej Komisji Wyborcze 

/-/ Andrzej Antkiewicz 

 

 

 



Uchwała Nr 4/06 

Powiatowej Komisji Wyborczej 

w Grudziądzu 

z dnia 5 października 2006 r. 

w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego. 

 Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Zastępcą Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej został wybrany Pan Sławomir 

Gałęski. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

 Powiatowej Komisji Wyborczej 

 

………………………………….. 

Andrzej Antkiewicz 



Grudziądz, dnia 5 października 2006 r. 

 

Komisarz Wyborczy  

w Toruniu 

 

Powiatowa Komisja Wyborcza w Grudziądzu zgodnie z  § 15 Regulaminu Terytorial-

nych Komisji Wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych 

komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw (M.P. Nr 61, poz. 642) informuje, iŜ Pani Tatiana Sylwia Grodkow-

ska zrezygnowała z członkostwa w Komisji. Wobec powyŜszego proszę o powołanie nowego 

członka Komisji zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-

cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 

poz. 1547 z późn. zm.). 

 

 

Przewodniczący 

 Powiatowej Komisji Wyborczej 

 

………………………………….. 

Andrzej Antkiewicz 

 


