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KOMISARZA WYBORC 7;EGO W PLOCKU

z dnia 5 stycnia20ll r..

o zmianach w skladzie Rady Powiatu w ptocftu.
arga!

Na podstawie art. I 83 w zwi4pku z art. 194 ust. I ustawy z dnia -l6lipca 1998 r. - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatow i sejmik6w wojew6dznv (Dz.lJ. Nr 176 22010 r. poz.ll90)
podaje siq do wiadomodci publicznej nastqpuj4ce nniany w skladzie Rady Powiatu w plocku:

1) Uchwal4 Nr 2/U2010 Rada Powiatu w Plocku w dniu I grudnia 2010 r.stwierdzih ryga5nipcie
mandatu radnego powiatu plockiego Pana Krrysztofa Miecryslawa Jadczaka w okrpgu
rybmczrym nr 6 z listy Nr 2t - Komifet Wyborcry Wyborc6w Nasz Powiat Nasza Gmina unkutek
pisemnego azeczeniasig mandatu radnego i wyboru go na Bumristza Miasta i Gminy Gabin.

Natomiast uchwalq Nr 9/tI/2010 Rada Powiatu wPlocku wdniu Sgnrdnia 21l1r.stwierdzila
wst4Pieniew miejsce wygaslego mandatu kandydata ztej samej listy,pana Waldemara
Tawadzkiego, kt6ry wwyborach uzyskal kolejno najwigkszq hczbg wa2nie oddanych glos6w,
a nie utracil praiva wybieralno6ci.

2) Uchwalq Nr 3fWU0 Rada Powiatu wPlocku w dniu I gnrdnia 2010 r.stwierdzila wyga{nipcie
mandatu radnego powiatu plockiego Pana Stefana Jakubowskiego w okrggy wyborcrym
nr 4 zlisty Nr 2 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe wskutek pisemnego nzeczeria

. sig mandatu radnego i wyboru go na W6jta Gminy Sfupno.

Natomiast uchwah Nr 8/IIl2010 Rada Powiatu wPlocku wdniu Sgrudnia 2111r.stwierdzih
wst4pienie w miejsce wygaslego mandata kandydata z tej samej listy, Pana Wieslawa Wofniaka ,
kt6ry w uTborach uzyskal kolejno najwigksz4 liczbgwainie oddanych glos6w, a nie utracil prawa
wybieralnofci.

3) Uchwalq Nr 4U20l0Rada Powiatu wPlocku w dniu I grudnia 2010 r.stwierdzila uygasnigcie
mandafu radnego powiatu plockiego Pana, Jfizefa Jeruego Rozkosza w okrggu nyborczym
nr 2 z lisry Nr 2 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe wskgtek pisemnego nzeczenia
siq mandatu radnego i wyboru go na W6jta Gminy Bielsk.

Natomiast uchwal4 Nr 6/II/2010 Rada Powiatu w Plocku w dniu 8 grudnia Z0l0 r.stwierdzila
wst4pienie w miejsce wygaslego mandatu kandydata z tej samej listy, Pana Kszysrtofa Macieja
wielca , kt6rv w wvborach uzyskdl kolejno 
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4) Uchwal4 Nr 5/I/2010 Rada Powiatu w Plocku w dniu I grudnia 2010 r. stwierdzitra wyga5nigcie

mandatu radnego powiatu plockiego Pana J6zefa Stradomskiego w okrggu rvyborczym

nr 3 z listy Nr 2 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe wskutek pisemnego nzeczenia

siE mandatu radnego i wyboru go na W6jta Gminy Starofreby.

Natomiast uchwal4 Nr 7Il/2010 Rada Powiatu w Plocku w dniu 8 grudnia 2010 r.stwierdzila

wstqpienie w miejsce wygaslego mandatu kandydata ztej samej listy, Pana Pawla

Jakubowskiego , kt6ry w wyborach uzyskal kolejno najwigkszq liczbg wainie oddanych glos6w,

a nie utracil prawa wybieralnoSci.

Obwieszczenie podaje siE do wiadomoSci publicznej popnez rozplakatowanie na terenie powiatu

plockiego.

Obwieszczenie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dzwa Mazowieckiego.

Za, zg1<>dnoSd'2, <>ryglxr.al

B U,q,ilt.  r r . . . .  . . . . . . . . /

doto

STAROSTWO rcWIATOWE
w Flocku

ul. Bielska 59
09'400 Pltcck

Id: GCUPR-TiBEL-LPGSY-AYDXK-LSXTY. Podpisany Strona 2


