
Protokół Nr 5/14 
z posiedzenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Otwocku 

w dniu 16 października 2014 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego, sędziego Artura Grajewskiego, 
w godzinach od 17l() do 1750. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie 
z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie rezygnacji z kandydowania w wyborach Pani Marzeny Anny Szulik.
3. Rozpatrzenie kwestii błędu w potwierdzeniu prawa wybieralności kandydata 

w wyborach do Rady Powiatu w Otwocku Pana Huberta Roberta Wojtasika.
4. Zakończenie obrad.

A d.l.
Przewodniczący stwierdził obecność wszystkich członków komisji oraz przedstawił 

proponowany porządek obrad.

Ad.2.
Do komisji zgłosiła się Pani Marzena Anna Szulik kandydatka do Rady Powiatu 

w Otwocku z listy Komitet Wyborczy W yborców SIM - Inicjatywa Mieszkańców z okręgu 
nr 4 z pozycji nr 7 z pisemną rezygnacją z kandydowania. Kandydatka oświadczyła, że 
rezygnacja jest równoznaczna z cofnięciem swojej zgody na kandydowanie.

Mając powyższe na uwadze i zgodnie z art. 436 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
—  Kodeks wyborczy komisja jednogłośnie podjęła uchwałę nr 1/5/2014 o skreśleniu Pani 
Marzeny Anny Szulik z listy kandydatów Komitet Wyborczy Wyborców SIM - Inicjatywa 
Mieszkańców z okręgu nr 4 z pozycji nr 7.

Ad.3.
W toku weryfikacji w systemie PKW zarejestrowanej w dniu 10 października 2014 r. 

listy kandydatów Komitet Wyborczy Wyborców W spólnota Samorządowa Powiatu 
Otwockiego w okręgu nr 3 wbrew wcześniejszemu potwierdzeniu z ewidencji ludności 
Urzędu Miasta Otwocka stwierdzono, że zgłoszony kandydat do Rady Powiatu w Otwocku 
Hubert Robert Wojtasik, nr ewidencyjny PESEL: nie figuruje w rejestrze
wyborców Miasta Otwock. Z uwagi na powyższe wskazana osoba nie spełnia wymogów 
prawa wybieralności określonych w art. 10 § 1 pkt. 3 lit. B w związku z art. 11 § 1 pkt. 5 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Komisja poinformowała o tym fakcie 
Pełnomocnika wyborczego.

Mając powyższe na uwadze komisja jednogłośnie podjęła uchwałę nr 2/5/2014 
w sprawie stwierdzenia wady listy kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego Wyborców 
Wspólnota Samorządowa Powiatu Otwockiego w okręgu nr 3. O treści uchwały został 
niezwłocznie poinformowany pełnomocnik wyborczy komitetu.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.


