
UCHWAŁA NR 7  

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BODZANOWIE  

z dnia 16 października 2018 r.   

 

w sprawie: wezwania do usunięcia wady zgłoszenia listy kandydatów na radnych do Rady Gminy 
Bodzanów okręgu nr 12, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.  
 

Na podstawie art. 431 ustawy z dnia z dnia  5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Bodzanowie postanawia:  

§ 1 
Wezwać Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe do usunięcia wady zgłoszenia 

listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Bodzanów, w okręgu nr 12 polegającej na złożeniu 
oświadczenia lustracyjnego kandydata podczas gdy kandydat złożył już wcześniej oświadczenie w 
związku z pełnieniem innej funkcji lub kandydowaniem w wyborach i zobowiązany był złożyć 
informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.  
 

§ 2 
Wadę wskazaną w § 1 należy usunąć w terminie 2 dni od doręczenia uchwały.  

§ 3 
Zgodnie z art. 432 § 1 ustawy z dnia z dnia  5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy od 

niniejszej uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisarza 
Wyborczego w Płocku I w terminie 2 dni od daty jej doręczenia.   

 

Uzasadnienie 

W dniu 15 września 2018r. Pan Paweł Różański - osoba upoważniona przez Pełnomocnika 

Wyborczego Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe dokonał zgłoszenia listy 

kandydatów na radnych Rady Gminy Bodzanów w okręgu nr 12, obejmującej 1 kandydata. Do 

zgłoszenia dołączono oświadczenie lustracyjne złożone przez kandydata.  

Zgodnie z pismem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Łodzi znak - BLŁd-I-700-321(2)/18  z dnia 

5.10.2018 r. (data wpływu do GKW w Bodzanowie - 16.10.2018r.) oświadczenie lustracyjne zostało 

już uprzednio złożone przez kandydata w związku z ubieganiem się lub wykonywaniem funkcji 

publicznej wymienionej w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji                   

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów do 

jednego z organów wymienionych w art. 8 przywołanej wyżej ustawy.  

Zgodnie z art. 7 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów, złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego 

ponownego złożenia, a kandydat winien złożyć - informację o uprzednim złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego.  



W związku z powyższym, należało wezwać osobę zgłaszającą listę kandydatów na radnych 

do usunięcia wady zgłoszenia 

  
Przewodniczący  

/-/ Andrzej Grzelak 

 

Zastępca Przewodniczącego  

/-/ Paulina Anna Janowska  

 
Członek   

/-/ Urszula Zofia Cebula 

 

Członek   

/-/ Jolanta Fabisiak  

 
Członek   

/-/ Ewa Jarzyńska  

  
Członek   

/-/ Monika Rybicka  
 


