
Zarządzenie Nr 101/2015 
Burmistrza Borku Wlkp. 

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie : zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej powołanej do 
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

25 października 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 pkt 1, §2a oraz art. 184 §1 pkt 1 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, 
poz. 112 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z zrzeczeniem się członkostwa w Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 4 w Koszkowie, stwierdza się wygaśnięcie członkostwa Pani 
Pauliny Nowaczyk, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy KORWiN, 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. i siedzibach obwodowych komisji 

wyborczych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

opracowała: Jolanta Chudzińska



Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr 101/2015 

Burmistrza Borku Wlkp. 
z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie: zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych, powołanych 
w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 25 października 2015 r.

W dniu 23 października 2015 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego 
w Borku Wlkp. rezygnacja z członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej 
Nr 4 w Koszkowie, złożona przez Panią Paulinę Nowaczyk zgłoszoną do 
składu obwodowej komisji wyborczej przez Komitet Wyborczy KORWiN.

Zgodnie z art. 184 § 1 pkt 1- Kodeks wyborczy w przypadku zrzeczenia się 
członkostwa następuje wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji 
wyborczej.

Ponieważ w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Koszkowie nie nastąpiło 
zmniejszenie składu poniżej dopuszczalnego minimalnego składu komisji, nie 
dokonuje się uzupełnienia.

W związku z powyższym zarządzenie jest zasadne.


