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POSTANOWIENIE NR 33/2016 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WŁOCŁAWKU 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez pełnomocnika wyborczego 

o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

BĄDŹMY RAZEM, w cełu zgłoszenia kandydata na radnego w wyborach uzupełniających 

do Rady Gminy Tłuchowo, zarządzonych na dzień 26 łutego 20ł7 r. 

Na podstawie art. 97 § ł ustawy z dnia 5 stycznia 20ł ł r. - Kodeks wyborczy (Dz. U . poz. 112, 

z późn. zm.''), Komisarz Wyborczy we Włocławku po rozpatrzeniu zawiadomienia, którego 

dnia 13 grudnia 2016 r. dokonał pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego Karolina 

Słabowska i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 403 ustawy — Kodeks 

wyborczy 

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW BĄDŹMY RAZEM, w cełu zgłoszenia kandydata na radnego 

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tłuchowo, zarządzonych na dzień 26 łutego 

Skrót nazwy komitetu wyborczego: KWW BĄDŹMY RAZEM 

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego: Karolina Słabowska 

Siedziba komitetu wyborczego: Wyczalkowo 3, 87-605 Tłuchowo 

Obszar, na którym komitet wyborczy zamierza zgłaszać kandydatów na radnych: Gmina 

Tłuchowo (kod teryt.: 040808), okręg wyborczy nr 7. 

Niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks 
wyborczy (Dz. U . Nr 21, poz. 112, z późn. zm), stanowi podstawę do otwarcia rachunku 
bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania 
numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na zasadach określonych w przepisach o ewidencji 

postanawia 

2017 r. 

i identyfikacji podatników i płatników, 

Komisa ybore 

Jolanta Gói 

" Zmiany w>'mienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2 0 ł ł r. poz, ł34, 550, 588, 777, 88ł , 889, ! 0 ł 6 i ł 28 ł , zyG012r. poz. 849, 95ł 
i 1529, z2014r. poz. 179, 1801 1072,z2015r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 12281 orazz2016r, poz. 12321 1250./ 


