
OBWIESZCZENIE 

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁBRZYCHU 

z dnia 23 października 2015 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej W Wałbrzychu  

z dnia 23 października 2015 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów  

na posłów oraz o warunkach decydujących o ważności głosu oddanego na takiej liście. 

 

Na podstawie art. 225 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112  

z późn. zm.
1
) podaje się do publicznej wiadomości uchwałę Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia  

23 października 2015 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów  

na posłów, wydaną na podstawie art. 222 § 1 oraz 225 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.
2
)    

§1. Okręgowa Komisja w Wałbrzychu uchwala, co następuje:  

1. Skreśla się z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów Komitetu Wyborczego Wyborców JOW 

Bezpartyjni w okręgu wyborczym Nr 2 w wyborach zarządzonych na 25 października 2015r. kandydata 

ujętego pod pozycją 1 – Patryka Edwarda Wilda. 

2. Uchwałę niezwłocznie doręcza się osobie, która dokonała zgłoszenia listy kandydatów oraz Państwowej 

Komisji Wyborczej. 

3. Treść uchwały o skreśleniu kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz  

o warunkach decydujących o ważności głosu oddanego na karcie do głosowania przekazuje się do 

publicznej wiadomości wyborców w formie obwieszczenia i zapewnia jego rozplakatowanie  

w lokalach wyborczych w dniu głosowania. 

4. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Okręgowej Komisji Wyborczej. 

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§2. Okręgowa Komisja Wyborcza w Wałbrzychu informuje o warunkach ważności głosu oddanego na tej 

liście: 

1. jeżeli wyborca postawił znak „x” w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata oraz postawił znak „x” 

w kratce obok nazwiska innego kandydata z tej samej listy, to głos jest ważny i zalicza się 

nieskreślonemu kandydatowi; 

2. jeżeli wyborca postawił znak „x” w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata oraz postawił znak „x” 

w kratce obok nazwiska kandydata z innej, (ale tylko jednej) listy, to głos jest ważny  

i oddany na kandydata z innej listy i na tę listę; 

3. jeżeli wyborca postawił znak „x” jedynie w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata, to głos jest 

ważny i oddany na listę, ale głosu tego nie zalicza się żadnemu kandydatowi z tej listy. 

           

Zastępca Przewodniczącego 

Okręgowej Komisji Wyborczej 

w Wałbrzychu 

 

 

(-) Sebastian Kowalski 
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