
OBWIESZCZENTE
KOMISARZA WYBORCZEGO

w Radomiu
z dnia 4 lipca 2016 r.

o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Gniewoszów
przeprowadzonych w dniu 19 czerwca20l6r. orLz w dniu 3 lipca 2016r.

Na podstawie art. 168 $ 1 ustawy z dnia 5 stycznia 20lI r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr
2L, poz. ll2, z późn. zm.l)) Komisarz Wyborczy w Radomiu podaje do publicznej
wiadomości wyniki przedterminowych wyborów Wójta Gminy Gniewoszów,
przeprowadzonych w dniu 19 czerwca20I6r. orMw dniu 3 lipca20l6r.

Część I

Głosowanie w dniu 19 czerwca 2016r.

1. LiczbazgŁoszonych kandydat w na w jta wyniosła 8.

2. Liczba os b uprawnionych do głosowania wyniosła 3 307.

3. Liczbawyborc w, kt rym wydano karty do głosowania wyniosła 1704.

4. Liczbakart ważnych (os b, kt re wzięły udział w wyborach) wyniosła l703,
czyli frekwencja wyborcza wyniosła 5|,50o/o.

5. Liczba głos w wa:żnych wyniosła I 682,

co stanowi 98,77o/o og lnej |iczby głos w.

6. Liczba głos w nieważnych wyniosła 2L,

co stanowi I,23oń og lnej liczby głos w,

w tym:

l) z powodu postawienia znaku,,X'' obok nazwiska dw ch lub większej
liczbYkandYdat w 

^-- "-z-----J 2'

2) z powodu niepostawienia znaku,,X'' obok nazwiska żadnego kandydata 3,
3) z powodu postawienia znaku ,,X" wyłącznie obok skreślonego nazwiska

kandydata 0.

7. Na poszczeg lnych kandydat w oddano następującą liczbę głos w:

l) ARAZNY Paweł Bartłomiej 7l
zgloszony przez KWW PAWŁA BARTŁOMIEJA ARAZNEGO

2) BANAŚ Stefan Marek 223
zgłoszony przez KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI oLEKsow

3) BĄK Roman 150

zg)oszony przez KWW DOBRA ZMIANA ROMANA BĄKA
4) CYTRYNIAK J zęf |93

zgloszony przez KWW JOZEF A CYTRYNIAKA
5) FMDCZYKMaTian Tadeusz 87

zgłoszony przez KWW GMINA To MY



8.

6) GAC Marcin Szymon
zgłoszony przez KWW LEPSZA GMINA

7) MoKRZyŃsrł Barbara
zgłoszona przez KWW BARBARY MOKRZYŃSKIEJ

8) WIRASZKA Dariusz T omasz
zgloszony przez KWW DARruSZA TOMASZA WIRASZKI

Wyboru nie dokonano, ponieważ żadenz kandydat w nie uzyskał wymaganej

liczby głos w iw związku z tym przeprowadzono ponowne głosowanie.

Część II

Ponowne głosowanie w dniu 3 lipca 2016r.

Liczba os b uprawnionych do głosowania wyniosła
Liczbawyborc w, kt rym wydano karty do głosowania wyniosła
Liczbakart ważnych (os b, kt re wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencj a wyborcza wyniosła
Liczba głos w ważnych wyniosła
co stanowi 98,8| yo og lnej |iczby głos w.

Liczba głos w nieważnych wyniosła
co stanowi I,|9oń og lnej liczby głos w,

w tym:

1) z powodu postawienia znaku,,X" obok nazwiska dw ch kandydat w
2) zpowodu niepostawienia znaku,,X'' obok nazwiska Żadnego kandydata

Na poszczeg lnych kandydat w oddano następującą liczbę głos w:

1) GAC Marcin Szymon
zgloszony przez KWW LEPSZA GMINA

2) WIRASZKA Dariusz T omasz
zgłoszony przez KWW DARIUSZA TOMASZA WIRASZKI

Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w głosowaniu ponownym,

wymaganą liczbę głos w uzyskał GAc Marcin Szymon zgłoszony przez
KWW LEPSZA GMINA.
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"Zmiany wymienionej ustawy Zostały ogłoszonę w Dz. |J. z20l|
poz. |Ż8l, z20|Ż r. poz.849, poz.95 l i poz. 1529, z20l4 r. poz.
poz.l923 i poz.228l.

r poz. l34,poz. 550, poz. 588,poł. 777,pol.881, poł.889, poz. l0l i
|79,poz. l80 i poz. l07Ż orazz20l5r. poz. 1043, poz.|044,poz. l045,


