
Zarządzenie Nr 57/2015 
 Burmistrza Miasta Żarów 

   z dnia 30 kwietnia 2015 roku 
 
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 48 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w 
sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Żarów dla 
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych  na dzień 10 
maja 2015 r. 
 
 
 Na podstawie art. 182 §1 pkt 1,§ 2,3,8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji 
wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
(MP. Nr 30 poz. 345 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 
§ 1. W Załączniku do Zarządzenia Nr 48/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 20 kwietnia 
2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Żarów dla 
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych  na dzień 10 
maja 2015 r. wprowadza się następującą zmianę: 
  
w pkt. 8  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 Świetlica Wiejska ul. Wojska Polskiego 57, 
Mrowiny w tabeli pod nr. 2 zamiast „Anna Katarzyna Łuczak”  wpisuje się „Anna 
Agnieszka Łuczyk”. 
§ 2. Realizację zarządzenia powierza się Sylwii Pawlik - pełnomocnikowi  
 ds. wyborów. 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 
 
 Zgodnie z art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, 
obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
powołuje burmistrz spośród wyborców, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów. 
W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6-8 osób spośród 
kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych oraz jedną osobę 
wskazaną przez burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub 
gminnych jednostek organizacyjnych. 
W skład obwodowych komisji wyborczych utworzonych w zakładach opieki 
zdrowotnej powołuje się od 4-6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez 
pełnomocników wyborczych oraz jedną osobę wskazaną przez burmistrza spośród 
pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód. 
 W związku z błędnym podaniem danych  kandydata na członka komisji 
obwodowej przez pełnomocnika komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek, po złożonym wyjaśnieniu 
wprowadzenie zmiany jest zasadne. 
 
Sporządziła: 
Sylwia Pawlik 
urzędnik wyborczy 


