
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU 

z dnia 25 maja 2009 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady 

Miejskiej w Kłodzku, Rady Miejskiej w Świebodzicach oraz Rady Powiatu w Świdnicy 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wybor-

cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 

poz. 1547, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 

1760, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, 

poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 2007 

r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 

180, poz. 1111) i § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 

r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości 

rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim 

oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 589 

oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 114) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu  

podaje do publicznej wiadomości, że 
 

1. Rada Miejska w Kłodzku uchwałą nr XXXII/300/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. 

stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 3 mandatu radnego Henryka 

Czesława URBANOWSKIEGO z listy nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XXXIII/315/2009 z dnia 26 lu-

tego 2009 r., wstąpił Bolesław Michał JUŹWIN – kandydat z tej samej listy, który 

w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieral-

ności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 

pkt 4 Ordynacji. 

2. Wojewoda Dolnośląski zarządzeniem zastępczym NK.II.0926-6/1/08 z dnia 21 lu-

tego 2008 r. stwierdził wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 3 mandatu radnego 

Rady Miejskiej w Świebodzicach Andrzeja Kazimierza OLSZÓWKI z listy nr 20 – 

KWW FORUM INICJATYW J. WYSOCZAŃSKIEGO. 

Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XLV/252/09 z dnia 14 maja 

2009 r., wstąpił Henryk ROLLA – kandydat z tej samej listy, który w wyborach 

uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i nie za-

chodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji. 

3. Rada Powiatu w Świdnicy uchwałą nr XXVI/220/2009 z dnia 24 marca 2009 r. 

stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Jacka 

WAJSA z listy nr 16 – KWW ŚWIDNICKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA. 

Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XXVII/221/2009 z dnia 

26 kwietnia 2009 r., wstąpiła Grażyna SŁAWIŃSKA-GĄSKA – kandydatka z tej 

samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, nie 

utraciła prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niej przesłanka, o której mowa 

w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji. 
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