Uchwala nr 3/2018
Powiatowej Komisji Wyborczej w Srodzie Wielkopolskiej
z dnia25 wrze{ma 2018 r.
w sprawie.skreSlenia kandydata na radnego z listy kandydat6w na radnych do Rady
Powiatu Sredzkiego w okrggu wyborczym nr 3, w wyborach do organ6w jednostek
samorzqdu terytorialnego zarz4dzonych na dzieri 2l patdziernika 2018 r.
Na podstawie art.436 $ 7, w zwi4zku z art.450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 754, 7000 i 1349), oraz $ 5 regulaminu
terlorialnych komisji wyborczych, stanowiQcego zalEcznik nr 1 do uchwaly Paristwowej
Komisji Wyborczej z dnia 3 wrzeSnia 2018 r. w sprawie regulamin6w terytorialnych
i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia glosowania w obwodzie oraz
ds. ustalenia wynikow glosowania w obwodzie powolanych do przeprowadzenia wybor6w do
rad gmin, rad powiat6w, sejmik6w wojew6dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybor6w
w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast, Powiatowe Komisja Wyborcza w Srodzie
Wielkopolskiej
uchwala co nastgpuje:

$ 1. Powiatowa Komisja Wyborcza w

Srodzie Wielkopolskiej postanawia skresli6

z listy kandydat6w na radnych do Rady Powiatu Sredzkiego w okrggu wyborczym nr 3,
w wyborach organ6w jednostek samorz4du terytorialnego zarzqdzonych na dziert
21 paldziernika 2018 r. Pana Andrzeja WOJCIECHOWSKIEGO, wpisanego pod poz. Nr 7,
zgloszonego przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC.

$ 2. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
UZASADNIENIE
SkreSlenie kandydata na radnego Rady Powiatu Sredzkiego z listy KOMITETU
WYBORCZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC w okrggu nr 3, wpisanego pod poz. Nr 7
tj. Pana Andrzela WOJCIECHOWSKIEGO wynika zfaktu, ze osoba tazloZyla oSwiadczenie
na piSmie o wycofaniu zgody na kandydowanie na radnego Rady Powiatu Sredzkiego.
Przewodnicz4cy:
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Przemystaw Barczyriski
Zastgp ca prz ewodni c zqc e go :

Marek Witczak
Czlonkowie:
1) Justyna Bolewska

2) Karolina Maria Fludra
3) Katarzyna Kania
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4) Maria Marta Mielcarzewicz
5) Bo2ena Magdalena Pentkowska
6) Natalia Stelzer
7) Magdalena Szymariska
8) Marta Walig6ra

6' ,w :,\
u

"",,;\

lg)r0

n

\'o,..

,^^,^r*i

wkp,Fl

,/'

.,[.....

