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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 listopada 2006 r.

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczàcych sprawdzania
prawid∏owoÊci ustalenia wyników g∏osowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów,

sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników g∏osowania i wy-
ników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzàdzonych na dzieƒ 12 listopada 2006 r.

i og∏aszania wyników tych wyborów na obszarze województwa

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 182 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z póên. zm.1)), art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta
sto∏ecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127,
poz. 1087) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i pre-
zydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z póên. zm.2))
Paƒstwowa Komisja Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. W uchwale Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 23 paêdziernika 2006 r. w sprawie wytycznych
dla komisarzy wyborczych, dotyczàcych sprawdzania
prawid∏owoÊci ustalenia wyników g∏osowania i wyni-
ków wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyników g∏osowania i wyników wybo-
rów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzà-
dzonych na dzieƒ 12 listopada 2006 r. i og∏aszania wy-
ników tych wyborów na obszarze województwa (M. P.
Nr 77, poz. 775) w za∏àczniku nr 2 w „Cz´Êci I. Dane
ogólne dotyczàce wyborów do rad” pkt 9 skreÊla si´.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
i podlega og∏oszeniu.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.


