
OBWIESZCZENIE
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BRZEGU

z dnia 29 października 2014 r.
o skreśleniu oraz o uzupełnieniu informacji

w okręgu wyborczym nr 1 w zarejestrowanych listach kandydatów
na radnych w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 i art. 436 § 1 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z  późn.  zm.),
art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), pkt IV, V.1.5 i V.6 załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych
dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r. (M.P. poz. 878) oraz uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji
wyborczych w sprawie sposobu zapisu nazwisk i imion kandydatów oraz skrótów nazw komitetów wyborczych na obwieszczeniach i kartach do głosowania (M.P. poz. 807),
podaje się do wiadomości publicznej, co następuje:

1. Uchwałą Nr 6 Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 29 października 2014 r. skreślono z zarejestrowanej
listy  kandydatów  na  radnych  do  Rady  Powiatu  Brzeskiego  w wyborach  zarządzonych  na  16  listopada  2014  r.
nazwisko  KOTOWICZ Zdzisław Józef (lat 51, zam. Pisarzowice),  należące do kandydata w  okręgu wyborczym
numer  1 obejmującym  miasto  Brzeg  z  pozycji  11. na  liście  numer  4 zgłoszonej  przez  komitet  wyborczy:
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP — który 28 października 2014 r. złożył Powiatowej Komisji Wyborczej
w Brzegu  oświadczenie  na  piśmie  o  wycofaniu  zgody  na  kandydowanie do  Rady  Powiatu  Brzeskiego
i  rezygnacji z kandydowania na radnego. Kolejność pozostałych kandydatów na liście nr 4 pozostaje bez zmian.
Skreślenia  dokonano  jeszcze  przed  drukiem  kart  do  głosowania,  w  związku  z  czym  zgłoszeni  na  tej  liście
na pozycjach 12—15 kandydaci otrzymają na kartach do głosowania odpowiednio pozycje 11—14.

2. Pismem BLWr-I-700-467(2)/14 z 28 października 2014 r.  Oddziałowe Biuro Lustracyjne we Wrocławiu Instytutu
Pamięci  Narodowej Komisji  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powiadomiło Powiatową Komisję
Wyborczą,  że  na  liście  kandydatów  na  radnych  do Rady  Powiatu  Brzeskiego  w  wyborach  zarządzonych
na 16 listopada 2014 r. kandydat  PIKOR Jan (lat 75, zam. Brzeg) w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym miasto
Brzeg  z pozycji  2. na liście  numer  13 zgłoszonej  przez  komitet  wyborczy:  KW TOWARZYSTWO ROZWOJU
ZIEMI BRZESKIEJ — złożył 4 grudnia 2007 r. oświadczenie lustracyjne, w którym oświadczył po zapoznaniu się
z treścią  ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa  z  lat  1944-1990  oraz  treści  tych  dokumentów,  że  pracował,  pełnił  służbę  i  był  współpracownikiem
(wypełnił  część  pozytywną  bez  podkreślenia  właściwego).  Niniejsze  obwieszczenie  stanowi  w  tym  zakresie
uzupełnienie  obwieszczenia  Powiatowej  Komisji  Wyborczej  w  Brzegu  z  dnia  22  października  2014  r.
o zarejestrowanych  listach  kandydatów  na  radnych  w  wyborach  do  Rady  Powiatu  Brzeskiego
zarządzonych na dzień 16 listopada  2014 r.,  bowiem  zgodnie  z  przywołanymi  w  podstawie  prawnej  przepisami,
w obwieszczeniach  wyborczych  podaje  się  do publicznej  wiadomości  również  treść  oświadczenia  lustracyjnego
kandydata  na  członka  organu  jednostki  samorządu  terytorialnego,  stwierdzającego  fakt  jego  pracy  lub  służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.

3. Niniejsze  obwieszczenie  podlega  rozplakatowaniu  w  szczególności  obok  obwieszczenia  Powiatowej  Komisji
Wyborczej w Brzegu z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach
do Rady Powiatu Brzeskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. — tylko na terenie okręgu wyborczego nr 1
obejmującego miasto Brzeg, którego dotyczą pkt 1–2.
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