
 

 

OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU 

z dnia 24 lipca 2017 r. 

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiązownica, 

przeprowadzonych w dniu 23 lipca 2017 r. 

 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 

ze zm.), Komisarz Wyborczy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających 

do Rady Gminy Wiązownica, przeprowadzonych w dniu 23 lipca 2017 r. 

§ 1. 1. Wybory zarządzono w jednym okręgu wyborczym. 

2. Wybierano jednego radnego spośród dwóch kandydatów zgłoszonych na dwóch listach kandydatów 

przez dwa komitety wyborcze. 

3. Głosowanie przeprowadzono w jednym obwodzie głosowania. 

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 669. 

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 161. 

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 161, czyli frekwencja wyborcza 

wyniosła 24,07 %. 

7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 7, co stanowi 4,35 % ogólnej liczby głosów, w tym: 

1) z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch kandydatów - 5, 

2) z powodu niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata - 2. 

8. Liczba głosów ważnych wyniosła 154, co stanowi 95,65 % ogólnej liczby głosów. 

9. Wybrano jednego radnego. 

§ 2. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 12: 

1. Wybory odbyły się. 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów: 

1) Prucnal Wiesław Stanisław - 139, lista nr 1 - KWW Wiesława Prucnala; 

2) Wysocka Marta Stanisława - 15, lista nr 2 - KWW Nowa Demokracja. 
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3. Radnym został wybrany z listy nr 1 KWW Wiesława Prucnala - PRUCNAL Wiesław Stanisław. 

4. W okręgu wyborczym nr 12 mandat został obsadzony. 

 

  

 

Komisarz Wyborczy 

w Przemyślu 

 

Marek Byliński 
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