
Uchwala Nr ~~/2011
Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu

z dnia 27 lutego 2011 r.

w sprawie stwierdzenia waznosci wyborów soltysów wsi

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt. 2 uchwaly Nr XXV(165)08 z dnia 21 listopada

2008 r. w sprawie uchwalenia statutu solectwa Baryczka, § 43 ust. 1 pkt. 4 uchwaly

Nr XXV(169)08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu solectwa

Gwoznica Górna, § 43 ust. 1 pkt. 4 uchwaly Nr XXV(170)08 z dnia 21 listopada

2008 r. w sprawie uchwalenia statutu solectwa Jawornik, § 43 ust. 1 pkt. 4 uchwaly

Nr XXV(172)08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu solectwa

Lutcza, § 43 ust. 1 pkt. 4 uchwaly Nr XXV(174)08 z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia statutu solectwa Niebylec, § 95 ust. 2 Statutu Gminy Niebylec

oraz zarzadzenia Wójta Gminy Niebylec Nr 1/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie

zarzadzenia wyborów soltysów,

Gmina Komisja Wyborcza
postanawia co n a s t e P u j e:

§ 1

1. Gminna Komisja Wyborcza w Niebylcu, ze wybory soltysów wsi odbyly sie w

solectwach Niebylec, Gwoznica Górna, Jawornik, Lutcza i Baryczka.

2. Soltysami w poszczególnych solectwach, na podstawie protokolów przedlozonych

przez obwodowe komisje wyborcze, wybrano:

1) Niebylec

2) Gwoznica Górna

3) Jawornik

4) Lutcza

5) Baryczka

§2

Wyniki wyborów w poszczególnych solectwach przedstawialy sie nastepujaco:

1) Niebylec:

a) wybierano jednego kandydata sposród trzech kandydatów

zgloszonych przez trzy komitety wyborcze,

b) uprawnionych do glosowania bylo 481 osób,



c) karty do glosowania wydano 160,

d) w wyborach udzial wzielo (wydane karty do glosowania) 160

wyborców, tj. 33,27% uprawnionych do glosowania,

e) glosów waznych oddano 160, tj. 33,27% ogólnej liczby oddanych

glosów,

f) glosów niewaznych oddano O, tj. 0% ogólnej liczby waznie

oddanych glosów,

g) poszczególni kandydaci otrzymali nastepujaca liczbe glosów:

- Józef Soltys 65,

- Marek Gajewski 58,

- Edward Ciuba 37.

2) Gwoznica Górna:

a) wybierano jednego kandydata sposród dwóch kandydatów

zgloszonych przez trzy komitety wyborcze,

b) uprawnionych do glosowania bylo 1066 osób,

c) karty do glosowania wydano 503,

d) w wyborach udzial wzielo (oddano karty do glosowania) 503

wyborców, tj. 48% uprawnionych do glosowania,

e) glosów waznych oddano 497, tj. 99% ogólnej liczby oddanych

glosów,

f) glosów niewaznych oddano 6 tj. l % ogólnej liczby waznie oddanych

glosów,

g) poszczególni kandydaci otrzymali nastepujaca liczbe glosów:

- Kozdras Piotr 340,

- Kozdras Krzysztof 157.

3) Lutcza:

a) wybierano jednego kandydata sposród dwóch kandydatów

zgloszonych przez trzy komitety wyborcze,

b) uprawnionych do glosowania bylo 1751 osób,

c) karty do glosowania wydano 407

d) w wyborach udzial wzielo (oddano wazne karty do glosowania) 407

wyborców, tj. 24% uprawnionych do glosowania,

e) glosów waznych oddano 404 tj. 99,27% ogólnej liczby oddanych

glosów,



f) glosów niewaznych oddano 3 tj. 0,63% ogólnej liczby waznie

oddanych glosów,

g) poszczególni kandydaci otrzymali nastepujaca liczbe glosów:

- Wieslaw Bobek 170,

- Leszek Turon 234,

4) Jawornik:

a) wybierano jednego kandydata sposród trzech kandydatów

zgloszonych przez trzy komitety wyborcze,

b) uprawnionych do glosowania bylo 947,

c) karty do glosowania wydano 293,

d) w wyborach udzial wzielo (oddano wazne karty do glosowania) 293

wyborców, tj. 31% uprawnionych do glosowania,

e) glosów waznych oddano 292 tj. 99,66% ogólnej liczby oddanych

glosów,

f) glosów niewaznych oddano 1 tj. 0,34% ogólnej liczby waznie

oddanych glosów,

g) poszczególni kandydaci otrzymali nastepujaca liczbe glosów:

- Loch Adam 133,

- Zofia Pilch 133,

- Leszek Lutak 26.

Wobec tego, ze Adam Loch i Zofia Pilch otrzymali równa liczbe glosów, Gminna

Komisja Wyborcza zarzadzila wylonienie soltysa w drodze losowania.

5) Baryczka

a)

b)

c)d)

e)f)g)

wybierano jednego kandydata sposród dwóch kandydatów

zgloszonych przez trzy komitety wyborcze,

uprawnionych do glosowania bylo 815,

karty do glosowania wydano 379,

w wyborach udzial wzielo (oddano wazne karty do glosowania) 379

wyborców, tj. 46,51 % uprawnionych do glosowania,

glosów waznych oddano 378 tj. 99,74% ogólnej liczby oddanych

glosów,

glosów niewaznych oddano 1 tj. 0,16% ogólnej liczby waznie

oddanych glosów.

Poszczególni kandydaci otrzymali nastepujaca liczbe glosów:



- Stanislaw Mazur 197,

- Jan Balchan 181.

§2

Na podstawie protokolów przedlozonych przez obwodowe komisje wyborcze, Gminna

Komisja Wyborcza stwierdza, ze glosowanie przebiegalo bez przeszkód i ze nie

zanotowano zadnych utrudnien komplikacji.

§3

Podpisy Komisji:

l. Danuta Lecznar

2.

Robert Szpond

3 .

Monika Godek

4.

Henryk Ksiazek

5.

Piotr Kudla

6.

Malgorzata Lasota

7.

Grzegorz Smela przewodniczaca

z-ca przewodniczacej

czlonek

czlonek

czlonek

czlonek

czlonek
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UCHWALA 1'!:/20 11
Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu

z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie obsadzenia mandatu soltysa bez glosowania

Dzialajac na podstawie § 44 ust. 3 oraz § 59 uchwaly Nr XXV /175/08 Rady

Gminy Niebylec z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu solectwa

Polomia, wobec zgloszenia w wyznaczonym terminie tylko jednego kandydata na

soltysa wsi Polomia,

Gminna Komisja Wyborcza w Niebylcu
postanawia:

§ 1

Stwierdzic, ze soltysem wsi Polomia na kadencje 2011-2015 zostal Pan Antoni

BASAMON.

§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Podpisy Komisji:

l.

Danuta Lecznar

2.

Robert Szpond

3.

Monika Godek

4.

Henryk Ksiazek

5.

Piotr Kudla

6.

Malgorzata Lasota

7.

Grzegorz Smela

przewodniczaca

z-ca przewodniczacej

czlonek

czlonek

czlonek

czlonek

czlonek



UCHWALA 1./2011
Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu

z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie obsadzenia mandatu soltysa bez glosowania

Dzialajac na podstawie § 44 ust. 3 oraz § 59 uchwaly Nr XXV /173/08 Rady

Gminy Niebylec z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu solectwa

Malówka, wobec zgloszenia w wyznaczonym terminie tylko jednego kandydata na

soltysa wsi Malówka,

Gminna Komisja Wyborcza w Niebylcu
postanawia:

§ l
Stwierdzic, ze soltysem wsi Malówka na kadencje 2011-2015 zostal Pan Adam

BLADZINSKI.

§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Podpisy Komisji:

1.

Danuta Lecznar

2.

Robert Szpond

3.

Monika Godek

4.

Henryk Ksiazek

5.

Piotr Kudla

6.

Malgorzata Lasota

7.

Grzegorz Smela

przewodniczaca

z-ca przewodniczacej

czlonek

czlonek

czlonek

czlonek

czlonek



UCHWALA ~!./2011
Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu

z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie obsadzenia mandatu soltysa bez glosowania

Dzialajac na podstawie § 44 ust. 3 oraz § 59 uchwaly Nr XXV /171/08 Rady

Gminy Niebylec z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu solectwa

Konieczkowa, wobec zgloszenia w wyznaczonym terminie tylko jednego kandydata na

soltysa wsi Konieczkowa,

Gminna Komisja Wyborcza w Niebylcu
postanawia:

§ 1

Stwierdzic, ze soltysem wsi Konieczkowa na kadencje 2011-2015 zostal Pan Tadeusz

STANISLA WCZYK.

§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Podpisy Komisji:

1.

Danuta Lecznar

2.

Robert Szpond

3.

Monika Godek

4.

Henryk Ksiazek

5.

Piotr Kudla

6.

Malgorzata Lasota

7.

Grzegorz Smela

przewodniczaca

z-ca przewodniczacej

czlonek

czlonek

czlonek

czlonek

czlonek
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UCHWALA 1~/2011
Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu

z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie obsadzenia mandatu soltysa bez glosowania

Dzialajac na podstawie § 44 ust. 3 oraz § 59 uchwaly Nr XXV/168/08 Rady

Gminy Niebylec z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu solectwa

Gwoznica Dolna, wobec zgloszenia vi wyznaczonym terminie tylko jednego kandydata

na soltysa wsi Gwoznica Dolna,

Gminna Komisja Wyborcza w Niebylcu
postanawia:

§ l
Stwierdzic, ze soltysem wsi Gwoznica Dolna na kadencje 2011-2015 zostal Pan Witold

KOZA.

§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Podpisy Komisji:

l.

Danuta Lecznar

2.

Robert Szpond

3.

Monika Godek

4.

Henryk Ksiazek

5.

Piotr Kudla

6.

Malgorzata Lasota

7.

Grzegorz Smela

przewodniczaca

z-ca przewodniczacej

czlonek

czlonek

czlonek

czlonek

czlonek



UCHWALA 1?"/2011
Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu

z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie obsadzenia mandatu soltysa bez glosowania

Dzialajac na podstawie § 44 usL 3 oraz § 59 uchwaly Nr XXV/167/08 Rady

Gminy Nieby1ec, wobec zgloszenia w wyznaczonym terminie tylko jednego kandydata

na soltysa wsi Gwozdzianka,

Gminna Komisja Wyborcza w Niebylcu
postanawia:

§ l
Stwierdzic, ze soltysem wsi Gwozdzianka na kadencje 2011-2015 zostal Pan Stefan

CZURCZAK.

§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Podpisy Komisji:

1.

Danuta Lecznar -przewodniczaca

,J).o.-<:':iZ. ,": " Ijr-:~2.

Robert Szpond -z-ca przewodniczacej
~?~~.~ 4.f.~.~.t;!.~

3.

Monika Godek -czlonek

:~:::::4.

Henryk Ksiazek -czlonek

5.

Piotr Kudla -czlonek

"jit",s,/~
6.

Malgorzata Lasota -czlonek
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7.

Grzegorz Sme1a -czlonek ...F'~.~



UCHWALA ~~/2011
Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu

z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie obsadzenia mandatu soltysa bez glosowania

Dzialajac na podstawie § 44 ust. 3 oraz § 59 uchwaly Nr XXV /166/08 Rady

Gminy Niebylec, wobec zgloszenia w wyznaczonym terminie tylko jednego kandydata

na soltysa wsi Blizianka,

Gminna Komisja Wyborcza w Niebylcu
postanawia:

§ 1

Stwierdzic, ze soltysem wsi Blizianka na kadencje 2011-2015 zostal Pan Antoni

SZaST AK.

§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Podpisy Komisji:
\ ~ Jj1.

Danuta Lecznar -przewodniczaca -1J~4: C?L~

~;;;;~:ig~:~~:.:t-I-
2.

Robert Szpond -z-ca przewodniczacej

3.

Monika Godek -czlonek
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4.

Henryk Ksiazek -czlonek . ~
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5.

Piotr Kudla -czlonek
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6.

Malgorzata Lasota -czlonek
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7.

Grzegorz Smela -czlonek ..~~.~


