
UCHWAŁA NR 13 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONINIE 

z dnia 24 listopada 2014 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 
2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
 

Na podstawie art. 182 §2 pkt 2, art. 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza 
w Koninie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

W Uchwale Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2014 r. wprowadza się 
zmiany dotyczące: 

1) w załączniku nr 15 pkt 9 - odwołuje się ze składu obwodowej komisji wyborczej 
Nr 15 Natalię WOŹNIAK zam. Konin; 

2) w załączniku nr 15 pkt 9 - powołuje się do składu obwodowej komisji wyborczej 
Nr 15 Justynę KLEJNA zam. Konin. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty.   

 
 

Przewodnicząca 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie 

 
Sędzia Alina Stępień-Milukow 

 



Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z art. 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 

(Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 

następuje m.in. w przypadku zrzeczenia się członkostwa. 

  

W związku z pismem p. Marii Pikuły – Dyrektor Przedszkola Nr 6 w Koninie z dnia 

21 listopada 2014 r. informującym o nagłym pobycie w szpitalu p. Natalii Woźniak zachodzi 

konieczność powołania do składu obwodowej komisji wyborczej Nr 15 kolejnej osoby 

wskazanej przez prezydenta spośród pracowników samorządowych lub miejskich jednostek 

organizacyjnych. 

W związku z faktem, iż lokal obwodowej komisji wyborczej Nr 15 znajduje się 

w siedzibie Przedszkola Nr 6 w Koninie, dyrektor p. M. Pikuła zaproponowała kandydaturę 

p. Justyny Klejna - pracownika ww. placówki. 

Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności zasadnym jest wyrażenie zgody na zmianę 

członka obwodowej komisji wyborczej i podjęcie niniejszej uchwały.   

 

 

Przewodnicząca 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie 

 
Sędzia Alina Stępień-Milukow 


