
OBWIESZCZENIE  
WOJEWODY DOLNO ŚLĄSKIEGO 

         z dnia 14  kwietnia  2011 r. 
 

w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 95 Wojewody Dolnośląskiego                                    
z dnia 12 kwietnia  2011 r. w sprawie ponownego wyboru radnego do Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich w Okręgu Wyborczym nr 7. 
 
Na podstawie art. 26 ust. 2 w związku z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.,            
Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) podaje się do publicznej wiadomości: 

 
Zarządzenie Nr  95 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2011 r.                                                       

w sprawie ponownego wyboru radnego do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich                                     
w Okręgu Wyborczym nr 7 

(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2011 r., Nr 82,  poz. 1259) 
 

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 
172), w związku z postanowieniami Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. akt. I Ns  476/10 z dnia 
10 stycznia 2011 r. i z dnia 11 lutego 2011 r. oraz postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
sygn. akt I ACz 458/11 z dnia 24 marca 2011 r. zarządzam: 
 
 
§1. 1. Przeprowadzenie ponownego wyboru radnego Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich                   

w   Okręgu Wyborczym nr 7 w Kątach Wrocławskich. 
 2.  Czynności wyborcze rozpocząć od powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Obwodzie   

Głosowania nr 5 w Smolcu w nowym składzie, a następnie ustalić wyniki głosowania                         
w Obwodzie Głosowania nr 5 w Smolcu – Okręg Wyborczy nr 7 w Kątach Wrocławskich. 

 

§2. Dni, w których upływają terminy wykonania ponownych czynności wyborczych określa  
kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia. 
 
 
§3.  Datę wykonania czynności, o której mowa w § 1,  wyznacza się na niedzielę  15 maja  2011 r. 

 
§4. Z dniem podania do publicznej wiadomości niniejszego zarządzenia wygasa mandat radnego Rady 
Miejskiej w Kątach Wrocławskich Mieczysława Kowalczyka z listy nr 20 KWW ”KONTYNUACJA”  
wybranego w Okręgu Wyborczym nr 7, w wyborach zarządzonych na dzień  21 listopada 2010 r. 
 
§5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia,  na terenie 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 
 
 

                                                            WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
                                                                                                  / - / 
                                                                                 Aleksander Marek Skorupa 
 
 
 
 



                                                                                                                      Załącznik do  
                                   Zarządzenia Nr 95 

                            Wojewody Dolnośląskiego 
                                    z dnia  12  kwietnia 2011 r. 
 

KALENDARZ WYBORCZY 
 
 

Termin wykonania czynności Treść czynności 
do  18 kwietnia 2011 r.     podanie do publicznej wiadomości, w formie 

Obwieszczenia i ogłoszenie w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego                
o przeprowadzeniu ponownego wyboru 
radnego do Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich  w okręgu wyborczym nr 7  

do 28 kwietnia 2011 r. - zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowej 
Komisji Wyborczej nr 5  

do 29 kwietnia 2011 r.  - podanie do publicznej wiadomości w formie 
obwieszczenia informacji o wyznaczonej 
siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej  nr 5 
- podanie do publicznej wiadomości w formie 

obwieszczenia informacji o siedzibie Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich  

do 5 maja 2011 r. - powołanie przez Miejską  Komisję Wyborczą 
w Kątach  Wrocławskich Obwodowej Komisji 
Wyborczej  nr 5 w nowym składzie 

15 maja 2011 r. od godz. 14.00 - ponowne ustalenie wyników głosowania               
w obwodzie głosowania nr 5 w Smolcu               
w okręgu wyborczym nr 7 przez nowo 
powołaną  Obwodową Komisję  Wyborczą nr 
5  

- ponowne ustalenie przez Miejską Komisję 
Wyborczą w Kątach Wrocławskich wyników 
głosowania i wyników wyborów do Rady 
Miejskiej w Kątach Wrocławskich w okręgu 
wyborczym nr 7 przy uwzględnieniu 
ponownego ustalenia wyników głosowania             
w obwodzie nr 5 przez Obwodową Komisję 
Wyborczą nr 5  

 
 
 
 


