
 

UCHWAŁA Nr 5/2019 

 Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie 

z dnia 13 września 2019 r. 

w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 
WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY w okręgu 
wyborczym nr 35 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 

października 2019 r.  

 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Olsztynie na podstawie art. 215 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) po rozpatrzeniu zgłoszenia listy 
kandydatów, którego dnia 3 września 2019 r. dokonał Łukasz Zakrzewski - osoba upoważniona 
przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY i stwierdzeniu, że nie 
spełnia ono warunków określonych w Kodeksie wyborczym 

 

postanawia 

odmówić rejestracji listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET 
WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY w okręgu 
wyborczym nr 35 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 
października 2019 r., z powodu niespełnienia wymogu, o którym mowa w art. 210 § 2 Kodeksu 
wyborczego. 

Uzasadnienie 

W dniu 3 września 2019 r. Łukasz Zakrzewski - osoba upoważniona przez pełnomocnika 
wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY zgłosił do Okręgowej Komisji Wyborczej 
w Olsztynie listę kandydatów w okręgu wyborczym nr 35. 

Do zgłoszenia załączono oświadczenie o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w art. 
210 § 2 Kodeksu wyborczego.  

Pismem z dnia 13 września 2019 r., znak ZPOW-6120-43/19, Państwowa Komisja Wyborcza 
poinformowała Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie, iż KOMITET 
WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY nie spełni 
warunku, o którym mowa w art. 210 § 2 Kodeksu wyborczego. 

Wobec powyższego postanowiono, jak w sentencji. 

 



Na podstawie art. 218 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy od niniejszej 
uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowej 
Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości. 

 

Zastępcy przewodniczącego: 

1) Mariusz Stachowiak /-/  

2) Arkadiusz Ziarko /-/  

Członkowie: 

2) Zbigniew Antoni Chmielewski /-/  

3) Tomasz Andrzej Madej /-/  

 

 

 

 


