
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE NR DKT-7632-1/12 

KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH 

z dnia 4 stycznia 2012 r. 

w sprawie zmian w składach rad  

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 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i 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, 

Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889)  

Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości:  

1) Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 14 listopada 2011 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu 

radnego Zbyszka Zaborowskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 1 – Komitet Wyborczy 

Sojusz Lewicy Demokratycznej, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu. Zgodnie z art. 194 ust. 

1 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objęła Katarzyna Urszula Zapart – kandydatka 

z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa 

wybieralności.  

2) Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 14 listopada 2011 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu 

radnego Piotra Mieczysława Pyzika wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 5 – Komitet 

Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu. Zgodnie z art. 194 

ust. 1 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Andrzej Sławik – kandydat z tej samej 

listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.  

3) Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 14 listopada 2011 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu 

radnego Bogusława Piotra Śmigielskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 7 z listy nr 4 – Komitet 

Wyborczy Platforma Obywatelska RP, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu. Zgodnie z art. 

194 ust. 1 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Adam Lubas – kandydat z tej samej 

listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.  
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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2012 r.
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