
POSTANOWIENIE NR DWW-772-31/16
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE

z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Na podstawie art. 387 § 1 w związku z art. 383 § 2a - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1)) oraz art. 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (tj. 
z dnia 1 września 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)  Komisarz Wyborczy w Warszawie postanawia co 
następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnej Agnieszki Kaczmarskiej w okręgu nr 5, stwierdzonym 
postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr DWW-772-29/16 z dnia 11 października 2016 r. 
stwierdza się, że na jego miejsce wstępuje Pan Cezary Wąsik, kandydat z tej samej listy nr 3 - KW Prawo i 
Sprawiedliwość, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

§ 2. Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu, przesyła Wojewodzie Mazowieckiemu 
oraz przewodniczącemu Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. mazowieckiego.

 

Komisarz Wyborczy w Warszawie

Dorota Tyrała

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2011 r. poz. 134, poz. 550, poz. 588, poz. 777, poz. 881, poz. 
889, poz. 1016 i  poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072, z 2015 r. 
poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045, poz. 1923 i poz. 2281, oraz z 2016 r. poz. 1232 i poz. 1250.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 9679
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