
UCHWALANr9 
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOSZEWIE 

Z dnia 3listopada 2010r 

w sprawie przeprowadzenia glosowania tylko najednego kandydata na W6jta 
Gminy Baboszewo w wyborach zarz1\.dzonych na dzien 21listopada 2010r 

Na podstawie art. II ust 3 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r 
o bezposrednim wyborze w6jta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 20 I Or Nr 176 poz. 1191) 
oraz § 2 ust. I i 2 Uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 wrzeSnia 2006r w sprawie 
regulamin6w terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powolanych do przeprowadzenia 
wybor6w do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw (M.P. z 2006r Nr 61 poz.642 
z p6zniejszymi zmianami) 
Gminna Komisja Wyborcza w Baboszewie w skladzie: ( 
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uchwala co nast<tpuje: (/ 

§ 1 

1.W wyborach zarz1\.dzonych na dzien 21listopada 2010r. zostal 
zarejestrowany tylko jeden kandydat na W6jta Gminy Baboszewo: 
PRZEDPELSKI Wieslaw Andrzej, lat 52, wyksztalcenie wyzsze, 
zam. Baboszewo 
zgloszony przez KWW - Samorzl!dowcy Gminy Baboszewo 
nie nalezy do partii politycznej 
nie wsp61pracowal z organami bezpieczenstwa panstwa 

2.Wybory bezposrednie W6jta Gminy Baboszewo zostan1\.przeprowadzone, 
a kandydat zostanie wybrany , jeze1i w glosowaniu otrzyma wi<tcej niz polow<t 
waznie oddanych glos6w. 
W przypadku gdy kandydat nie otrzyma wi<tcej niz polow<t waznie oddanych 
glos6w, wyboru w6jta dokona Rada gminy 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej stanowi zal1\.cznik do uchwaly. 

§2 

Obwieszczenie podlega podaniu do wiadomosci wyborc6w poprzez rozplakatowanie 
na terenie gminy oraz na stronie internetowej Urz<tdu Gminy. 



§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



OBWIESZCZENIE 
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOSZEWIE 

z dnia 3listopada 2010r 

w sprawie przeprowadzenia glosowania tylko najednego 
kandydata na W 6jta Gminy Baboszewo w wyborach zarzqdzonych 
na dzien 21 listopada 2010 roku 

Na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r 
o bezposrednim wyborze w6jta, burmistrza i prezydenta miasta 
(Dz.U. z 20 lOr Nr 176 poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza 

w Baboszewie podaje do wiadomosci wyborc6w, ze w wyborach 
zarz~dzonych na dzien 21listopada 2010 roku zostal zarejestrowany 

tylko jeden kandydat na W6jta Gminy Baboszewo 

1. PRZEDPELSKI Wieslaw Andrzej 
lat. 52, wyksztalcenie wyzsze, zam. Baboszewo 
zgloszony przez KWW - SAMORZl\DOWCY 

GMINY BABOSZEWO 
nie nalezy do partii politycznej 

Wybory bezposrednie na W ojta Gminy Baboszewo 
zostan~ przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, 
jezeli w glosowaniu otrzyma wi~cej niZ polow~ waznie 
oddanych glosow. 
W przypadku gdy kandydat nie otrzyma wi~cej niz polow~ 
waznie oddanych glosow, wyboru W ojta dokona Rada Gminy. 

Przewodnicz'lcy 
Gminnej Komi i Wyborczej 

i(/' 
Maria naszewska 


