DWW-7500-2/13
POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Komitet Polityczny
Prawa i Sprawiedliwości o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze
samodzielnego zgłoszenia kandydata na burmistrza w przedterminowych wyborach
Burmistrza Nasielska zarządzonych na dzień 7 lipca 2013 r.
Na podstawie art. 64i ust. 1 w związku z art. 64j pkt 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 i z 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 dokonanego dnia 23 maja
2013 r. przez Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości i stwierdzeniu, że spełnia ono
warunki określone w art. 64c ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw
postanawia:
przyjąć zawiadomienie dokonane przez Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości,
pełniący funkcję

organu

upoważnionego

do

reprezentowania

partii

na

zewnątrz,

o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze samodzielnego zgłoszenia kandydata na
burmistrza w przedterminowych wyborach Burmistrza Nasielska zarządzonych na dzień
7 lipca 2013 r.
Nazwa komitetu wyborczego: KOMITET WYBORCZY PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Skrót nazwy komitetu wyborczego: KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego: Grzegorz Witkowski.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Teresa Kostrzewska-Gorczyca.
Siedziba komitetu wyborczego: ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa.
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.

