
UchwalaNr7 
Gminnej Komisji Wyborczej w Baboszewie 

z dnia 3 Iistopada 2010r 

w sprawie obsadzenia man datu radnego do rady gminy bez glosowania w okr~gu 
wyborczym Nr 5. 

Na podstawie art. 108 ust. 2 Ordynacji Wyborczej do rad gmin, rad 
powiatow i sejmikow wojewodztw (Dz.U. z 2010r Nr 176 poz. 1190) oraz § 2 
ust. 1 i 2 Uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 wrzesnia 2006r w 
sprawie regulaminow terytorialnych i obwodowych Komisji wyborczych 
powolanych do przeprowadzenia wyborow do rad gmin, rad powiatow i sejmikow 
wojewodztw (M.P. z 2006 r Nr 61 poz. 642 z poiniejszymi zmianami) 
Gminna Komisja Wyborcza w Baboszewie w skladzie: " 
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uchwala co nast~puje: 

§ 1 
W zwi~zku z zarejestrowaniemjednego kandydata w okr~gu wyborczym Nr 5 
utworzonym dla wyboru rady gminy Baboszewo obejmuj~cym 1 mandat, 
w okr~gu nr 5 glosowania nie przeprowadza si~. 

Za wybranego na radnego Rady Gminy Baboszewo uznaje si~ zarejestrowanego 
kandydata z listy nr.1..S KWW "StraZak" - Wisniewskiego Jerzego Henryka 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej stanowi zal~cznik do uchwaly. 

§2 
Obwieszczenie podlega ogloszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie gminy 
oraz podanie na stronie intemetowej Urz~du Gminy w Baboszewie 
www.gminababoszewo.pl 

§3 
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OBWIESZCZENIE 
Gminnej Komisji Wyborczej w Baboszewie 

z dnia 3listopada 2010r 

o obsadzeniu mandatu radnego do Rady gminy Baboszewo 
bez przeprowadzania glosowania w okr~gu wyborczym Nr 5 

Na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 16lipca 1998r
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatow i sejmikow 
wojewodztw (Dz.U. z 2010r Nr 176 poz. 1190) 
Gminna Komisja Wyborcza w Baboszewie podaje do 
publicznej wiadomosci,ze w zwhlzku z zarejestrowaniem 
w okq~gu wyborczym Nr 5 jednego kandydata na 
radnego, w okr~gu wyborczym Nr 5 giosowania 
nie przeprowadza si~. 

Za wybranego na radnego Rady gminy Baboszewo 
uznaje si~ zarejestrowanego kandydata z listy 
nr 23 Komitetu Wyborczego Wyborc6w "Strai:ak" 

Wisniewski Jerzy Henryk 
lat. 58 zam. Kielki 

PrzewodniczllCY 
Gminnej Ko {~WYborczej 
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