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OBWIESZCZENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU

z dnia 16 maja 2011 r.

o ponownym ustaleniu wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich w okręgu wyborczym nr 7 przeprowadzonym w dniu 15 maja 2011 r. 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) 
Komisarz Wyborczy we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości wyniki ponownego ustalenia 
wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w okręgu 
wyborczym nr 7 przeprowadzonego w dniu 15 maja 2011 r. w związku z postanowieniem Sądu 
Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 476/2010 z 10 stycznia 2011 r. 
w przedmiocie stwierdzenia nieważności wyboru radnego w okręgu wyborczym nr 7. 

Część I.
Dane ogólne 

1. Czynności ponownego ustalenia wyników głosowania przeprowadzono w obwodzie nr 5 i na tej 
podstawie dokonano ponownego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu 
wyborczym nr 7. 

2. W okręgu wybierano 2 radnych spośród 5 kandydatów zgłoszonych na 4 listach kandydatów przez 
4 komitety wyborcze. 

Część II.
Wyniki ponownego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów 

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 7 

1. Czynności wyborcze polegające na dokonaniu ponownego ustalenia wyników głosowania 
w obwodzie nr 5 w okręgu wyborczym nr 7 przeprowadzono przez nowopowołaną Obwodową 
Komisję Wyborczą nr 5. W wyniku tych czynności ponownie ustalono wyniki głosowania i wyniki 
wyborów w okręgu wyborczym nr 7. 

2. Ponownego ustalenia wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 7 dokonano na podstawie 
ponownie ustalonych wyników głosowania w obwodzie nr 5. 

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 2 310. 

4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 1 119. 

5. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 1 119, 

czyli frekwencja wyborcza wyniosła 48,44%. 

6. Liczba głosów nieważnych wyniosła 21, 

co stanowi 1,88% ogólnej liczby głosów. 

7. Liczba głosów ważnych wyniosła 1 098, 

co stanowi 98,12% ogólnej liczby głosów. 
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8. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów: 

1) lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - 426 

a) ŁAPIŃSKA-SZYMAŃSKA Katarzyna Maria - 426 

2) lista nr 20 - KWW "KONTYNUACJA" - 604 

a) KOWALCZYK Mieczysław Michał - 408 

b) WASIŃSKI Włodzimierz - 196 

3) lista nr 24 - KWW PRZYJAZNA GMINA DLA SMOLCA - 456 

a) KOTLARZ Sebastian Mariusz - 456 

4) lista nr 31 KWW WALDEMARA GIGIEL - 147 

a) GIGIEL Waldemar Adam - 147 

9. Miejska Komisja Wyborcza w Kątach Wrocławskich w protokole z wyborów sporządzonym w dniu 
16 maja 2011 r. stwierdziła, że w okręgu wyborczym nr 7 radnymi zostali wybrani: 

1) z listy nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP: 

a) ŁAPIŃSKA-SZYMAŃSKA Katarzyna Maria; 

2) z listy nr 24 - KWW PRZYJAZNA GMINA DLA SMOLCA: 

a) KOTLARZ Sebastian Mariusz. 
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