
Uchwała Nr 7/2014 

Powiatowej Komisji Wyborczej 

w Grudziądzu 

z dnia 9 października 2014 r. 

 

w sprawie stwierdzenia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego  

Prawo i Sprawiedliwość 

 

Na podstawie art. 431 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Stwierdza się wadę zgłoszenia listy kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego Prawo i Spra-

wiedliwość zgłoszonej w okręgu wyborczym nr 3, polegającą na tym, iż zgłoszony kandydat na 

radnego – Małgorzata Hanna Witkowska (PESEL 63102709448), zamieszkała w Gawłowicach nie 

figuruje w stałym rejestrze wyborców gminy Radzyń Chełmiński.  

 

§ 2 

Wzywa się osobę upoważnioną przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego do usunięcia wady 

zgłoszenia w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. W przypadku nieusunięcia 

wskazanej wady w wyznaczonym terminie Komisja odmówi rejestracji kandydata Małgorzaty Han-

ny Witkowskiej. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

 

 

W dniu 6 października 2014 r. Małgorzata Taranowicz - osoba upoważniona przez pełnomocnika 

wyborczego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość zgłosiła w okręgu wyborczym nr 3 

listę kandydatów do Rady Powiatu Grudziądzkiego, na której umieszczono nazwisko kandydata 

Małgorzaty Hanny Witkowskiej. W trakcie badania, czy zgłoszenie jest zgodne z wymaganiami 
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ustawowymi, na podstawie informacji przekazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń 

Chełmiński – organu właściwego do prowadzenia rejestru wyborców na obszarze gminy Radzyń 

Chełmiński stwierdzono, iż zgłoszony kandydat na radnego - Małgorzata Hanna Witkowska nie 

figuruje w stałym rejestrze wyborców gminy Radzyń Chełmiński. 

 

Wobec powyższego Komisja postanowiła wezwać osobę upoważnioną przez pełnomocnika komite-

tu wyborczego do usunięcia wady wyznaczając termin do jej usunięcia. 

 

 

Pouczenie: 

 

Zgodnie z art. 432 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) od niniejszej uchwały pełnomocnikowi bądź osobie upoważ-

nionej przysługuje prawo odwołania do Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie 3 dni od 

daty jej doręczenia. 


