
Uchwała Nr 5/2014 

Powiatowej Komisji Wyborczej 

w Grudziądzu 

z dnia 7 października 2014 r. 

 

w sprawie stwierdzenia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego  

Wyborców Porozumienie Obywatelskie 

 

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 Wyborców Po-

rozumienie Obywatelskie zgłoszonej w okręgu wyborczym nr 3, polegającą na tym, iż zgłoszenie 

nie zawiera pisma organu statutowego partii politycznej – Platformy Obywatelskiej, potwierdzają-

cej poparcie poszczególnych kandydatów umieszczonych na liście. 

 

§ 2 

Wzywa się 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 zgłoszenia poniższych kandydatów: 

1) Maciej Piotr Góral, 

2) Maria Marta Filbrandt, 

3) Jacek Sylwester Nelkowski, 

4) Mariola Maria Krzyżanowska, 

5) Sylwia Sałatowska, 

6) Beata Katarzyna Kirstein, 

7) Tomasz Andrzej Budzich, 

8) Natalia Żmuda – Trzebiatowska. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie: 

 

 

W dniu 7 października 2014 r. Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie 

Obywatelskie zgłosił w okręgu wyborczym nr 3 listę kandydatów do Rady Powiatu Grudziądzkie-

go, na której umieszczono nazwiska kandydatów:  

1) Maciej Piotr Góral, 

2) Maria Marta Filbrandt, 

3) Jacek Sylwester Nelkowski, 

4) Mariola Maria Krzyżanowska, 

5) Sylwia Sałatowska, 

6) Beata Katarzyna Kirstein, 

7) Tomasz Andrzej Budzich, 

8) Natalia Żmuda – Trzebiatowska. 

 

W trakcie badania, czy zgłoszenie jest zgodne z wymaganiami ustawowymi, Komisja stwierdziła, 

że pomimo wniesienia o oznaczenie kandydatów nazwą partii – Platformy Obywatelskiej, do zgło-

szenia nie dołączono pisma organu statutowego partii, potwierdzającej poparcie poszczególnych 

kandydatów umieszczonych na liście. Zapisy art. 425 § 6 Kodeksu wyborczego stanowią, iż w 

zgłoszeniu można wnosić o oznaczenie kandydatury nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej 

popierającej kandydata, a fakt ten powinien być potwierdzony pisemnie przez właściwy statutowo 

organ partii. Z załączonej przez pełnomocnika wyborczego uchwały nr 4/2014 Rady w Powiecie 

Grudziądz M.P. Platformy Obywatelskiej R.P. z dnia 8 września 2014 r. w sprawie poparcia kandy-

datów Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Obywatelskie wynika wyłącznie poparcie 

listy kandydatów do Rady Powiatu Grudziądzkiego bez wyraźnego określenia (z imienia i nazwi-

ska) osób, których poparcie dotyczy.  

 

Wobec powyższego Komisja postanowiła wezwać Pełnomocnika do usunięcia wady wyznaczając 

termin do jej usunięcia. 
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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 przysługuje prawo 

odwołania do Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie 3 dni od daty jej doręczenia. 

 

  


