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Miejskiej Kornisji Wyborczrj w Sztumie
z driia 29 rł,rześrłiaŻa18r.

s pru}'unarłych numerach list lrandydatów na rarlnych
w wytlorach do Rady Miejskiei w Szi:umie zarz:ądzonych na dzień 2! p*ździernika ?018
r.
Na podstawie art. 410 $ I ustawy z dnia 5 stycznia 201i r. - Kodeks wyborcz5' @2. lJ. z
2018 r. poz.754,1000 i 1349) Miejska Konisja Wyborczalv Sztunrie pcłdaje do publicznej
wiadomości infbrmacj ę O przyznanych numerach iist kanclydatórv komitętÓw wybclrczych
niespełniających żadnego Z rł'atunkór,l, określorrych w ań. 409 Kcldęksu wyborczego w
r,łyborach zaruądzanych na dzień 21 paż'dziernika 2018 r'
Lisitorrr kandydatów- komitetów wyborczi'ch niespełniających żadnego z rvarunkór,v
określon;vchw art" 409 Kodeksu wyborczeger, zarejestrowanym w więcej niz jednym okrę5;l-l
wyborczym w w}'borach do Rady Miejskiei w Sztumie, przyn1anl następujące numery:

l{umer listy

Nazwa komitetu wyborczego
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KOMITET WYI3ORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE
POROZTJMIENIE SAMORZADO'WE

1'7

Listorn karrdydatów komitętów wyborczyc:h niespełniających żadnego z warunków

określonychw art. 409 Kodęksu wyborczego, zarejestrowanym lł. jedn1rm okręgu wyborczym
w wyborach clo Racly Mie.jskiej w Sztumie, ptzyznano następujące numery:

Numer listy

Nazwa kłlmitetu wyłrorczego

18

KOMITET WYBOI{"CZY WYBORCOW ELZBIETA WYSOCKA
KOI\'{ITET
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Przewodniczący

Mieiskiei'Kolłlisii Wyborczei w Sztutrlie
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fl3ffiWKffisffiffiKffiru€ffi
KoxTisanza W1'borczege

ęv Cd&ńs}d{: EX

z dnia ?8 rłrześnia2sl8 r.

s prryuilen3,ek rtłrrneraah list {<*redydatów łra radny*Ł
w wyłroa"ath *o &.arly Forvia&l sztumsłeiego earądzanych xra dzi*ń 21 paźdaiernika
2S1S r.

Napodstawieart'410$6ustawyxrinia5stycznia201i

r.*_Kodękswyb*rczy(Dz.U.z

2018 r" po2.754, 1CIS0 i 1349) Komisarz Wyb*r*zy w Cderisku II podale do publicznej
u,iadom*ści infomrację 0 płuyznanyeh n&rnęrach lisi kandydatórv komitetów .rłyborczych
niespeł*iających zadnego z warunków r:kreś}*xyclr w art. 4Gg $ 1 i 2 Kodęksu wybclrczego w
lry'burach zarzątiz*nyc}r na dziełl2t pazdziernika 2018 r'

Liglom Łandyda1ów komitętirł wyborczych niespeŁdają*ych tadnego z waru*J<Ów
*kreś3onych rv art. 409 $ 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zar*jestrowanym w w"ięcej niz jednynr
olcręgu r'vybł:rłe5rnłv wyborach do Rady Powiatc Szfxrnskieg*' pruyun*no rrastępując*
nilm€ry:

Naxrva lłonnit*śaawyborcrego
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