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POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE
z dnia 17 maja 2013 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez pełnomocnika wyborczego
o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
BOGDAN RUSZKOWSKI w celu zgłoszenia kandydata na burmistrza w
przedterminowych wyborach Burmistrza Nasielska zarządzonych na dzień 7 lipca 2013 r.

Na podstawie art. 64i ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza

do

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190

iz

2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.

o

bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia

2011 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn.
zm.1)) Komisarz Wyborczy w Warszawie po rozpatrzeniu zawiadomienia, którego dnia
17 maja 2013 r. dokonał/a Stanisław Borowski — pełnomocnik wyborczy komitetu
wyborczego i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 64f ustawy
— Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
postanawia
przyjąć zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET
WYBORCZY WYBORCÓW BOGDAN RUSZKOWSKI w celu zgłoszenia kandydata na
burmistrza w przedterminowych wyborach Burmistrza Nasielska zarządzonych na dzień
7 lipca 2013 r.
Skrót nazwy komitetu wyborczego: KWW BOGDAN RUSZKOWSKI.
Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego: Stanisław Borowski.
Siedziba komitetu wyborczego: 05-190 Mazewo Dworskie "B" nr 66A.
Niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 83d ust. 1 ustawy — Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, stanowi podstawę do otwarcia
rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON)
oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na zasadach określonych
w przepisach o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
Komisarz Wyborczy
w Warszawie
/-/ Dorota Tyrała
_____________________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102 poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149 poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399.

