
Uchwała Nr 9/14 

Gminnej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim 

z dnia 3 listopada 2014 r. 

 

o zmianie uchwały w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  

w Gminie Starogard Gdański dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do 

organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień  

16 listopada 2014 r. 

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 2, § 2 pkt.2 oraz art. 184 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia  
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) w związku  
z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania 
kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania 
terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad 
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Gminna Komisja Wyborcza w Starogardzie 
Gdańskim uchwala, co następuje:  

 

§ 1 W załączniku do Uchwały 6/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim 

z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

w Gminie Starogard Gdański dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do 

organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 

2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania nr 8 w Zdunach 

odwołuje się członka - Krzysztof Schweda, miejsce zamieszkania Kokoszkowy  

- w związku z otrzymaną rezygnacją; 

 

2) Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania nr 17 w Suminie 

odwołuje się członka – Barbara Maria Rozwadowska miejsce zamieszkania 

Starogard Gdański - w związku z otrzymanym zrzeczeniem się członkostwa; 

 
3) Do składu Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania nr 17 w Suminie 

powołuje się członka – Monika Anna Prochuń miejsce zamieszkania Wysoka. 

 

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

Przewodniczący 

Gminnej Komisji Wyborczej 

 

Włodzimierz Bieliński 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, 
poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 
oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072. 


