
 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Komisarza Wyborczego w Krakowie 

z dnia 7 lipca 2014 roku 

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Gminy Wiśniowa 

  Na podstawie art. 182 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 ze zm.) w związku 

z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: 

1. Rady Gminy Wiśniowa uchwałą Nr XXXIII/293/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku stwierdziła 

wygaśnięcie w okręgu wyborczym Nr 4 mandatu radnego Władysława Maja z listy Nr 20, zgłoszonej przez 

Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie dla Gminy Wiśniowa” w wyborach do Rady Gminy Wiśniowa, 

przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku, wskutek śmierci radnego. 

2. Koniec obecnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego (rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) upływa w dniu 21 listopada 

2014 roku. 

3. Wyborów uzupełniających, zgodnie 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, z późn. zm.), nie przeprowadza się, jeżeli ich data przeprowadzenia 

przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. Zatem ostatnie wybory uzupełniające 

mogły zostać przeprowadzone w dniu 18 maja 2014 r. 

4. Wygaszony mandat w okręgu wyborczym Nr 4 pozostanie nie obsadzony do końca obecnej kadencji 

Rady Gminy Wiśniowa. 

5. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Wiśniowa.   

  

  Komisarz Wyborczy w Krakowie 

 

 

(-) Teresa Rak 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 lipca 2014 r.

Poz. 3805
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