
UchwałaUchwałaUchwałaUchwała    

Gminnej Komisji Wyborczej w WiślicyGminnej Komisji Wyborczej w WiślicyGminnej Komisji Wyborczej w WiślicyGminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy    

z dnia z dnia z dnia z dnia 23232323 października 2010 roku października 2010 roku października 2010 roku października 2010 roku    
 

w sprawie: wezwania komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list 

kandydatów na radnego do Rady Gminy w Wiślicy w okręgach wyborczych Nr 11 i Nr 13 

 

Na podstawie art. 108 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 roku Nr 176, 

poz. 1190) po stwierdzeniu, że w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku, 

w terminie do dnia 22 października 2010 r. (do godziny 24.00) w okręgach wyborczych Nr 

11 i  Nr 13 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnego do Rady Gminy w Wiślicy  

Gminna Komisja Wyborcza w Wiślicy uchwala, co następuje: 

§ 1§ 1§ 1§ 1    

1. Wezwać komitety wyborcze poprzez rozplakatowanie obwieszczenia do 

dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego do Rady Gminy w 

Wiślicy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. 

st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku w okręgach 

wyborczych Nr 11 i Nr 13. 

2. Treść obwieszczenia stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2§ 2§ 2§ 2    

Termin zgłaszania list kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni licząc od dnia 

rozplakatowania obwieszczeń, których mowa w  § 1 ust. 1. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

PrzewodniczącaPrzewodniczącaPrzewodniczącaPrzewodnicząca    

GmiGmiGmiGminnej Komisji Wyborczejnnej Komisji Wyborczejnnej Komisji Wyborczejnnej Komisji Wyborczej    

w Wiślicyw Wiślicyw Wiślicyw Wiślicy    

    

////----////Małgorzata BoberekMałgorzata BoberekMałgorzata BoberekMałgorzata Boberek    

 

/pieczęć Komisji/ 
 
 
 
 
 


