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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU

z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 
176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Gdańsku podaje do powszechnej wiadomości co następuje: 

1. Rada Powiatu Kwidzyńskiego stwierdziła: 

- w okręgu wyborczym nr 1 wygaśnięcie mandatu radnego Jerzego Stanisława GODZIKA z listy nr 
4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP oraz postanowiła o wstąpieniu na jego miejsce 
Tomasza FREJNAGIELA kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów i nie utracił prawa do nabycia mandatu; 

- w okręgu wyborczym nr 1 wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja Aleksego FORTUNY z listy nr 
4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP oraz postanowiła o wstąpieniu na jego miejsce 
Piotra WIDZA kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów i nie utracił prawa do nabycia mandatu; 

- w okręgu wyborczym nr 2 wygaśnięcie mandatu radnego Włodzimierza Bronisława 
DAWIDOWSKIEGO z listy nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD oraz postanowiła 
o wstąpieniu na jego miejsce Zbigniewa BIESIEKIERSKIEGO kandydata z tej samej listy, który 
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa do nabycia mandatu; 

- w okręgu wyborczym nr 4 wygaśnięcie mandatu radnego Krzysztofa MICHALSKIEGO z listy nr 
4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP –oraz postanowiła o wstąpieniu na jego miejsce 
Anny RONOWSKIEJ kandydatki z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno 
największą liczbę głosów i nie utraciła prawa do nabycia mandatu. 

Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości oraz ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
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