
 
UCHWAŁA Nr CDO.RD. I.0032.1.9.2019  

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU 

z dnia 16.10.2019 r. 

 

 

w sprawie skreślenia kandydatki z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych 

w wyborach do rad dzielnic w Opolu 

 

 

Na podstawie § 79 Statutu nadanego uchwałą nr XIV/230/19 Rady Miasta Opola  
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle oraz 
nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r., poz. 2441), 
Miejska Komisja Wyborcza w Opolu uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Skreśla się z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic  

w Opolu Panią Renatę Wilk, Czarnowąsy, na skutek pisemnego oświadczenia  

z dnia 16 października 2019 r. o rezygnacji z kandydowania do rady dzielnicy nr I, 

przedłożonego do Miejskiej Komisji Wyborczej.   

Obwieszczenie o skreśleniu kandydatki z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w 

wyborach do rad dzielnic w Opolu, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu 

 
/-/ Mirela Ulrich  

  

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały  
Nr CDO.RD. I.0032.1.9.2019 
Miejskiej Komisji Wyborczej 
z dnia 16.10.2019 r.  
 
 

 
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 16.10.2019 r. 

w sprawie skreślenia kandydatki z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych 

w wyborach do rad dzielnic w Opolu 

 

 

Na podstawie § 79 Statutu nadanego uchwałą nr XIV/230/19 Rady Miasta Opola  
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle oraz 
nadania nazwy i Statutu połączonym dzielnicom (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r., poz. 2441), 
Miejska Komisja Wyborcza w Opolu uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Skreśla się z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic  

w Opolu Panią Renatę Wilk, Czarnowąsy, na skutek pisemnego oświadczenia  

z dnia 16 października 2019 r. o rezygnacji z kandydowania do rady dzielnicy nr I, 

przedłożonego do Miejskiej Komisji Wyborczej.   

 

 

    
 Zastępca Przewodniczącego 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu 

 
/-/ Mirela Ulrich  

  

 


