
Uchwała Nr  5/2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszczonowie z dnia 24 października 2014r. w sprawie 
liczby zarejestrowanych w okręgach wyborczych kandydatów na radnych do wyboru 
Rady Miejskiej w Mszczonowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 

Na podstawie art. 381 § 1 oraz art.  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks 
Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)  - Miejska Komisja Wyborcza w 
Mszczonowie stwierdza co następuje:

§ 1

W jednomandatowych okręgach wyborczych Nr 8, 9, 12, 13, 14 utworzonych do wyboru 
Rady Miejskiej w Mszczonowie zarejestrowana została tylko jedna lista kandydatów na 
radnych, obejmująca jednego kandydata. 

§ 2

W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów na radnych jest równa liczbie 
wybieranych radnych w okręgach o numerach 8, 9, 12, 13, 14 głosowanie nie będzie 
przeprowadzone. 

§ 3

Informację o nie przeprowadzeniu głosowania należy podać do publicznej wiadomości 
wyborców w formie obwieszczenia. 

§ 4

Druk i rozplakatowanie obwieszczenia na obszarze tych okręgów zapewni Burmistrz 
Mszczonowa.

§ 5

Jeden egzemplarz obwieszczenia należy przekazać Komisarzowi Wyborczemu w Płocku. 

                                                                        § 6

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 Przewodniczący 
 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszczonowie 

       /-/ Barbara Kłopotowska 



OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszczonowie z dnia 22 października 2014r. o nie 
przeprowadzeniu głosowania w okręgach wyborczych nr 8, 9, 12, 13, 14 na terenie 
miasta i gminy Mszczonów utworzonych do wyboru Rady Miejskiej w Mszczonowie w 
wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 

Na podstawie art. 434 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U.
z 2011r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Mszczonowie podaje 
informację, że w okręgach 8, 9, 12, 13, 14 liczba zarejestrowanych kandydatów na radnych 
jest równa liczbie wybieranych radnych. 

Z powodu wyżej wskazanego głosowanie w tych okręgach nie będzie przeprowadzone
a za wybranych na radnych należy uznać zarejestrowanych kandydatów. 

Z obsadzenia mandatu radnego w tych okręgach bez głosowania Miejska Komisja 
wyborcza sporządzi protokół, którego wzór ustali Państwowa Komisja Wyborcza. 

Przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszczonowie 

   /-/ Barbara Kłopotowska


