
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia

29 października 2014 r. w sprawie wytycznych

dotyczących udostępniania protokołów

głosowania i wyników wyborów sporządzanych

przez obwodowe i terytorialne komisje

wyborcze w wyborach do organów jednostek

samorządu terytorialnego zarządzonych na

dzień 16 listopada 2014 r.

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie wytycznych dotyczących udostępniania protokołów głosowania i wyników wyborów sporządzanych

przez obwodowe i terytorialne komisje wyborcze w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn.

zm.

[1]

)

) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U.

Nr 41, poz. 361, z późn. zm.

[2]

)

) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Protokoły głosowania w obwodzie oraz protokoły z wyborów sporządzane przez obwodowe komisje

wyborcze i terytorialne komisje wyborcze udostępnia się, w miarę możliwości technicznych, w formie kopii,

wszystkim zainteresowanym członkom danej komisji oraz mężom zaufania i osobom pełniącym funkcję męża

zaufania wyznaczonym do terytorialnej komisji wyborczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności sporządzenia nowego protokołu głosowania

lub naniesienia na już sporządzonym protokole poprawek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

[1]

)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102,

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.

poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

[2]

)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz.

1826 i 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.


