
 
 

ZARZĄDZENIE 

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 15 stycznia 2014 r. 
 

(nr poz. Rej 10/14) 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żabnie  
 

Na podstawie art. 192 ust. 1 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 z późn. zm.1)), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 
z późn. zm.2)) oraz uchwałą Nr XXXI/429/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:  

§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żabnie w okręgu wyborczym Nr 4.  

2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 23 marca 2014 r. 

§ 2. 1. Granice okręgu wyborczego Nr 4, ustalone uchwałą Nr XLIII/465/10 Rady Miejskiej w Żabnie 
z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, pozostają bez zmian.  

2. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny. 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do 
zarządzenia.  

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Żabno i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

  
 Wojewoda Małopolski 

Jerzy Miller 
 

                                                      
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172.  
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, 

Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 stycznia 2014 r.

Poz. 311



Załącznik  
do zarządzenia 
Wojewody Małopolskiego 
z dnia 15 stycznia 2014 r. 

 

 
Wojewoda Małopolski

Jerzy Miller
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 311



UZASADNIENIE  

Rada Miejska w Żabnie działając, na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 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 z późn. zm.), uchwałą Nr XXXI/429/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku stwierdziła wygaśnięcie 
mandatu radnej w okręgu wyborczym Nr 4 Pani Barbary Jadwigi Malinowskiej - wskutek pisemnego 
zrzeczenia się mandatu  

Pani Barbara Jadwiga Malinowska była radną z listy Nr 19 – Komitet Wyborczy Wyborców 
„WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA” PT.  

Zgodnie z dyspozycją art. 192 ust. 1 Ordynacji wyborczej, w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego 
w gminie liczącej do 20.000 mieszkańców, wybory uzupełniające zarządza wojewoda. Wybory uzupełniające 
przeprowadza się na zasadach i trybie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw.  

Kalendarz wyborczy uzgodniony został z Komisarzem Wyborczym w Tarnowie. 

 

Wojewoda Małopolski 
Jerzy Miller 
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