
DWŁ - 7202 – 3/10 
 

POSTANOWIENIE  
KOMISARZA WYBORCZEGO  

WE WŁOCŁAWKU 
 

z dnia 14 października 2010 r. 
 

w sprawie dokonania zmian w składach miejskich i gminnych komisji wyborczych 
 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)  
w związku z otrzymanymi zrzeczeniami członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do 
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 
 

postanawiam, co następuje : 
 

§ 1 

W postanowieniu Nr DWŁ – 7202-1/10 z dnia 7 października 2010 r. „w sprawie powołania 
miejskich i gminnych komisji wyborczych” dokonuje się następujących zmian w składach 
osobowych poszczególnych komisji określonych w załącznikach:  
1) w załączniku Nr 2 skreśla się Panią Elżbietę Wojciechowską ze składu Miejskiej 

Komisji Wyborczej w Ciechocinku.  
Z uwagi na fakt, że wskutek skreśleń liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza 
od dopuszczalnego minimalnego składu komisji powołuje się do składu Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Ciechocinku Panią Wiesławę Zmyśloną, spośród wyborców, gdyż 
nie wstąpiła nadwyżka kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów 
wyborczych. 

2) w załączniku Nr 5 skreśla się Pana Łukasza Nowakowskiego  
i Panią Izabelę Lewandowską ze składu Gminnej Komisji Wyborczej w Bądkowie. 
Z uwagi na fakt, że wskutek skreśleń liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza 
od dopuszczalnego minimalnego składu komisji powołuje się do składu Gminnej 
Komisji Wyborczej w Bądkowie Panią Annę Kamińską oraz Panią Elżbietę Figas, 
spośród wyborców, gdyż nie wstąpiła nadwyżka kandydatów zgłoszonych przez 
pełnomocników komitetów wyborczych. 

3) w załączniku Nr 18 skreśla się Panią Joannę Falgowską ze składu Gminnej Komisji 
Wyborczej w Wielgiem.  
Z uwagi na fakt, że wskutek skreśleń liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza 
od dopuszczalnego minimalnego składu komisji powołuje się do składu Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Wielgiem Pana Pawła Gabrychowicza, spośród wyborców, gdyż 
nie wstąpiła nadwyżka kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów 
wyborczych. 

4) w załączniku Nr 25 skreśla się Pana Łukasza Banasiak ze składu Gminnej Komisji 
wyborczej w Topólce.  
Z uwagi na fakt, że wskutek skreślenia liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza 
od dopuszczalnego minimalnego składu komisji powołuje się do składu Gminnej Komisji 
wyborczej w Topólce Panią Annę Agnieszkę Ziółkowską, spośród wyborców, gdyż nie 
wstąpiła nadwyżka kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów 
wyborczych. 
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5) w załączniku Nr 32 skreśla się Panią Bożenę Malinowską i Pana Piotra 
Bigoszewskiego ze składu Miejskiej Komisji wyborczej w Kowalu.  
Z uwagi na fakt iż komisja w pierwotnym składzie liczyła 8 osób wskutek skreśleń doszło 
do sytuacji, że liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od dopuszczalnego 
minimalnego składu komisji, powołuje się do składu Miejskiej Komisji wyborczej 
w Kowalu Panią Halinę Owsianowską ze zgłoszenia zawierającego więcej niż jedną 
kandydaturę.  

 
 

§ 2 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
     Komisarz Wyborczy 
 
 
         Jolanta Górska 


