
Uchwała Nr 4/2015 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie 

z dnia 9 kwietnia 2015 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach ponownych  

do Rady Miejskiej w Opatowie w okręgu wyborczym nr 15 zarządzonych na dzień 19 kwietnia 

2015 roku 

 

     Na podstawie art. 437 § 1, art. 436  § 1, w związku z art. 395  § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 

roku – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm. ), Zarządzenia Nr 21/2015 Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 17 marca  2015 roku, w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do 

Rady Miejskiej w Opatowie w okręgu wyborczym nr 15, Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  

z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na kart do głosowania 

sporządzonych w alfabecie Braill’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw  

i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wytycznych dotyczących druku  

i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do 

głosowania sporządzonymi w alfabecie Braill’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do 

rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r., Miejska 

Komisja Wyborcza w Opatowie  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr 1/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 31 marca 2015 roku  

w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach ponownych  do Rady Miejskiej  

w Opatowie w okręgu wyborczym nr 15 zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 roku, wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. ,, Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały’’. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący:  

Aneta Katarzyna Zybała                                             ……………………………………… 

 

Zastępca Przewodniczącego: 

Zbigniew Stanisław Świąder                                        ……………………………………….            

 

Członkowie: 

1)  Lidia Bek                                                                        ……………………………………… 

 

2)  Justyna Głąb                                                                  ………………………………………. 

   

3)  Zofia Gros                                                                      ……………………………………… 

 

4)  Grzegorz Swatek                                                           ……………………………………… 

 

5)  Wojciech Robert Sawicki                                             ……………………………………… 

 

6) Barbara Maria Pawłowska                                           ……………………………………… 


