
 

 

Obwieszczenie 

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze 

z dnia 8 października 2014 r. 

o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pieńsku 
 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8 w związku z art. 193 ust. 4 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) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 

149, poz. 889 z 2012 r. poz. 1399 oraz z 2014 r. poz. 1072) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze podaje do 

wiadomości publicznej, że: 

1. Rada Miejska w Pieńsku uchwałą z dnia 29 września 2014 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego 

Rady Miejskiej w Pieńsku – Edwarda Zająca w okręgu wyborczym nr 7 z listy nr 22 KWW ŁĄCZY NAS 

MIASTO I GMINA PIEŃSK, na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw. 

2. Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 

6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. 

W związku z zakończeniem kadencji rad w dniu 21 listopada 2014 r. wybory uzupełniające do Rady 

Miejskiej w Pieńsku nie zostaną przeprowadzone, gdyż ich data przypadałaby w okresie krótszym niż 

miesięcy przed zakończeniem kadencji. 

3. Mandat radnego w okręgu wyborczym nr 7 zostanie nieobsadzony do końca kadencji. 

4. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.   

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze: 

E. Szymańska-Habzda 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 października 2014 r.
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