
UCHWAŁA NR 16 
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23.07.2012 r. 

 
w sprawie stwierdzenia prawomocności zebrań wyborczych do Senatu UR, 

których organizatorem była Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 
Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie zapisu § 49 pkt. 2 oraz pkt. 6 Statutu 
UR (tekst ujednolicony: załącznik do uchwały nr 350/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 r.), 
zorganizowała i przeprowadziła zebrania wyborcze do SENATU UR spośród nauczycieli akademickich 
zatrudnionych poza wydziałem oraz w okręgach wyborczych pracowników nie będących 
nauczycielami akademickimi. 

 
§ 1 

W dniu 14 czerwca 2012 r. Prezydium KWUR przeprowadziło zebranie wyborcze 
pozostałych nauczycieli akademickich, zgodnie z §14 pkt. 4 B Regulaminu 
Wyborczego. Uprawnionych do głosowania było 86 osób, głosujących 68, do 
obsadzenia pozostawał jeden mandat senatorski. 
Do Senatu z tego okręgu w kadencji 2012-2016 wybrany został  Sławomir Schultis . 

 
§2 

W dniu 11 czerwca 2012 r. Prezydium KWUR przeprowadziło zebranie wyborcze w 
grupie pracowników  nie będących nauczycielami akademickimi, zgodnie z §14 pkt.  
5 A Regulaminu Wyborczego. Uprawnionych do głosowania było 291 osób, 
głosujących 103, do obsadzenia był jeden mandat senatorski. Wobec braku kworum, 
zebranie przeprowadzono w II terminie. Do Senatu z tego okręgu wyborczego 
wybrany został Mieczysław Piekarz . 
 

§3 
W dniu 12 czerwca 2012 r. Prezydium KWUR przeprowadziło  zebranie wyborcze  w 
okręgu  wyszczególnionym w § 14 pkt. 5 lit.  C. W tej grupie C (obsługi) 
uprawnionych do głosowania było 224 osób, głosujących 24. Wobec braku kworum, 
zebranie przeprowadzono w drugim terminie. Do obsadzenia był jeden mandat do 
Senatu UR. Senatorem UR z tego okręgu wybrana  została Halina Tomaszek. 
 

§4 
W dniu 11 czerwca 2012 r. Prezydium KWUR przeprowadziło zebranie wyborcze w 
okręgu wyszczególnionym w § 14 pkt. 5 lit. B. 
W tym okręgu  (administracja centralna i pozostała, projekty unijne) uprawnionych do 
głosowania było 240 osób, głosujących 89, do obsadzenia przypadał jeden mandat 
do Senatu UR. Wobec braku kworum, zebranie przeprowadzono w II terminie. 
Głosów ważnych oddano 79.  Do Senatu wybrano z tego okręgu Jerzego Nowaka. 
 

§5 
Obecni po wysłuchaniu relacji ze wszystkich czterech zebrań wyborczych 
jednogłośnie podjęli uchwałę stwierdzającą prawomocność powyższych wyborów . 
 

§6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 

    Przewodniczący Komisji Wyborczej   UR                            
dr hab. prof. UR  Paweł GRATA 



 


