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1551

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 134

z dnia 12 maja 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
w Przewornie w okręgu wyborczym nr 10

Na podstawie art. 192 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz.
219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz.
766), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy
w Przewornie w okręgu wyborczym nr 10, w
związku z wygaznięciem mandatu radnego nłodzi-
mierza Bilińskiego, stwierdzonym uchwałą tej Rady
nr XVIII/105/08 z dnia 30 kwietnia  2008 r.

2. n okręgu wyborczym nr 10 wybiera się 1 radnego.

§ 2

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się
na niedzielę 27 lipca  2008 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynnozci
wyborczych, o których stanowi  Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
okrezla kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do
zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym nojewódz-
twa Dolnozląskiego.

nOJEnODA DOLNOŚLĄSKI

RARAF JURKOnLANIEI
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Załącznik do zarządzenia Wojewody
Dolnośląskiego nr 134 z dnia 12 maja
2008 r. (poz. 1551)

KALENDARZ  WYKOREZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Przewornie w okręgu wyborczym nr 10

Termin wykonania

czynności wyborczej
Treść czynności

do 28 maja 2008 r. • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia

Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i licz-

bie wybieranych radnych w okręgu wyborczym

do 7 czerwca  2008 r. • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu

wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu

wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przewornie

• zawiadomienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o utworzeniu komitetów

wyborczych oraz o zamiarze  zgłaszania kandydatów na radnego

do 9 czerwca 2008 r. • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu we Wrocławiu kandydatów do składu

Gminnej Komisji Wyborczej w Przewornie

do 12 czerwca 2008 r. • powołanie przez  Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Gminnej Komisji

Wyborczej w Przewornie

 do 27 czerwca 2008 r. • zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5

do 27 czerwca 2008 r.

do godz. 24oo     

• zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Przewornie list kandydatów na radne-

go dla okręgu wyborczego nr 10

do  6 lipca 2008 r. • powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Przewornie  obwodowej komisji

wyborczej nr 5

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze

i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji

wyborczej

do 7 lipca 2008 r. • przyznanie w drodze losowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Przewornie

numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego

do 12 lipca 2008 r. • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Przewornie

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego,  zawierających numery

list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi

oznaczeniami kandydatów i list

do 13 lipca  2008 r. • sporządzenie w Urzędzie Gminy w Przewornie spisów wyborców

25 lipca 2008 r.

godz. 2400

• zakoLczenie kampanii wyborczej

do 26 lipca 2008 r. • przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców

27 lipca 2008 r.

godz. 600 – 2000

• głosowanie
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1552

PROTOKÓŁ MIEJSKIEJ KOMISJI DO SPRAW REIERENDPM
W SPRAWIE ODWOŁANIA KPRMISTRZA MIASTA I GMINY LPKOMIERZ

zarządzonego na dzień 11 maja 2008 r.

PROTOKÓŁ PSTALENIA WYNIKP REIERENDPM GMINNEGO

nyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 11 maja 2008 r.
Głosowanie przeprowadzono w 6 obwodach głosowania.
Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich, tj. 6 obwodowych komisji do spraw referen-
dum, Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania – RAZEM 4946
1a. w tym umieszczonych w częzci A spisu 4945
1b. w tym umieszczonych w częzci B spisu 1
Uwaga! Suma liczb z pkt 1a. i 2b. musi być równa liczbie z 1

  2. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania – RAZEM 1652
2a. w tym w częzci A spisu 1652
2b. w tym w częzci B spisu 0
Uwaga! Suma liczb z pkt 2a. i 2b. musi być równa liczbie z pkt 2.

  3. Liczba kart nieważnych 0
  4. Liczba kart ważnych (liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu) 1652
  5. Liczba głosów nieważnych 25
  6. Liczba głosów ważnych 1627
7a. Liczba głosów pozytywnych „Tak”1492
7b. Liczba głosów negatywnych „Nie”135
  8. Komisja ustaliła, co następuje:

a) uprawnionych do głosowania było 4946 osób;
b) w referendum wzięło udział (liczba kart ważnych) 1652 osoby (frekwencja wyniosła 33,40%), a więc

nie mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze w dniu 26.11.2006 r. odwoływanego organu,
która, wyniosła 1981 osób;

c) za odwołaniem organu (liczba głosów pozytywnych „Tak”) oddano 1492 głosy, tj. więcej niż połowę
ważnie oddanych głosów, których oddano 1627.

9. Komisja, w związku z powyższym, na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 wrzeznia
2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) stwierdza, że:

a) referendum jest ważne,
b) Burmistrz Miasta i Gminy Lubomierz został odwołany.

10. Adnotacja o wniesieniu przez mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów: nie było mężów
zaufania.

11. Adnotacja o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów: brak uwag.

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

PRZEnODNIIZĄIC –TADEUSZ SUFKOnSKI
Z-IA PRZEnODNIIZĄIEGO –TERESA RAK
MIIHAF MAZUR
MARZENA ANDRUSZKÓn
ELŻBIETA FOŚ
EDCTA GÓREIKA
STERANIA BARTEIKA
GRAŻCNA MARCNIIZ
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnozląskiego Urzędu nojewódzkiego we nrocławiu, 50-951 nrocław, pl. Powstańców narszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

– Dolnozląskiego Urzędu nojewódzkiego we nrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. niejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

– Dolnozląskiego Urzędu nojewódzkiego we nrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. R. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

– Dolnozląskiego Urzędu nojewódzkiego we nrocławiu Delegatura w nałbrzychu, 58-300 nałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnozląskim Urzędzie nojewódzkim we nrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,

50-951 nrocław, pl. Powstańców narszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnozląskiego Urzędu nojewódzkiego,

pl. Powstańców narszawy 1, 50-951 nrocław, tel. 0-71/340-62-54. Trezć wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie:

http://www.duw.pl//dzienn.htm
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