
DWB.778.2.2023 
POSTANOWIENIE NR 7/2023 

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II 
z dnia 23 stycznia 2023 r. 

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w okręgu wyborczym nr 1 

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II postanawia, co następuje: 

§ 1.  
Postanawia się o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 1, właściwym dla wyboru Rady 
Miejskiej Ząbkowic Śląskich; mandat obejmuje Pan Bolesław CHMIELOWIEC – kandydat z listy nr 10 - KW 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, który w losowaniu, o którym mowa w art. 233 w związku z art. 387 § 1 Kodeksu 
wyborczego, przeprowadzonym przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w dniu 12 stycznia 2023 r. uzyskał 
pierwszeństwo do obsadzenia mandatu, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do 
objęcia mandatu. 

§ 2.  
Postanowienie przekazuje się Zainteresowanemu, Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej Ząbkowic Śląskich. 

§ 3.  
Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaje do publicznej 
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4.  
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  
   

Komisarz Wyborczy 
w Wałbrzychu II 

 
 

Sebastian Kowalski 
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UZASADNIENIE 

      W dniu 4 stycznia 2023 r. Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II, postanowieniem nr 2/2023  

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w okręgu 

wyborczym nr 1, stwierdził wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 2022 r. mandatu pani Grażyny Bogusławy 

Sobór -  radnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w okręgu nr 1 z listy nr 10 - KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ.  

     Zgodnie z art. 387 § 1 Kodeksu wyborczego, prawo do objęcia mandatu ma kandydat, który w wyborach 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił 

prawa wybieralności w wyborach do Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.  

W związku z tym, że w wyborach przeprowadzonych 21 października 2018 r. dwóch kandydatów z listy 

nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ otrzymało równą liczbę głosów i obaj kandydaci uzyskali 

więcej głosów w takiej samej liczbie obwodów, o pierwszeństwie do objęcia mandatu rozstrzyga losowanie, 

o którym mowa w art. 233 w związku z art. 387 § 1 Kodeksu wyborczego. Zasady losowania określa pkt IV 

wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, 

dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 

i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji 

2018-2023, stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. 

(M. P. z 2019 r. poz. 9). 
      W dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 13:30 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II, 

ul. Adama Pługa 12 w Wałbrzychu, przeprowadzono losowanie kandydata, któremu przysługuje 

pierwszeństwo do objęcia mandatu radnego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w okręgu wyborczym nr 1. 

Losowanie przeprowadził Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II spośród dwóch kandydatów, któyrymi byli: 

1) Bolesław Chmielowiec, 2) Roman Krawczyk. W wyniku losowania pierwszeństwo do obsadzenia 

mandatu uzyskał pan Bolesław Chmielowiec.  

      Mając to na uwadze Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II podjął rozstrzygnięcia ujęte 

 w § 1 - 4 tego postanowienia. 
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