
Zarządzenie Nr 61/2015 
 Burmistrza Miasta Żarów 
   z dnia 05 maja 2015 roku 

 
w sprawie: odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Żarowie  
        oraz powołania nowego członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Żarowie . 
 
 Na podstawie art. 184 §1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) oraz  § 11 ust. 2 Uchwały 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. 1.  Odwołuję Pana Sebastiana Krzysztofa Pietragę, wskazanego przez Komitet    
 Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza, z 
 członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej ul. 
 Armii Krajowej 60 w Żarowie. 
§ 1.2.  Odwołanie, o którym mowa w  ust. 1 następuje z powodu zrzeczenia się członkostwa. 
 
§ 2.   Powołuje się w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 z siedzibą w Szkole  
  Podstawowej ul. Armii Krajowej 60 w Żarowie Panią Katarzynę Aleksandrę Zamojską, 
  jako uzupełnienie do minimalnego składu spośród wyborców. 
 
§ 3. Realizację zarządzenia powierza się Sylwii Pawlik - pełnomocnikowi  
      ds. wyborów.  
 
 § 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 
 

 Zgodnie 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.) w przypadku 
kiedy nastąpi rezygnacja osoby z członkostwa w obwodowej komisji wyborczej burmistrz po 
uprzednim zawiadomieniu pełnomocnika właściwego komitetu, w przypadku gdy ten nie z 
głosi nowego kandydata w określonym terminie dokonuje uzupełnienia do 7 osób skład 
komisji. W związku z tym, że Pan Sebastian Krzysztof Pietraga zrzekł się członkostwa w 
komisji a pełnomocnik nie głosił w terminie 3 dni nowego członka, burmistrz powołuje 
nowego członka spośród wyborców gminy Żarów. 
 W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne. 

 
Sporządziła: 
Sylwia Pawlik 
urzędnik wyborczy 


