
WYBORY  UZUPEŁNIAJĄCE  DO  RADY  GMINY  W  GMINIE  DO  20 TYS.  MIESZKANCOW

PROTOKÓŁ  Z WYBORÓW

do Rady  Gminy  Simo  sporządzony  dnia  8 listopada  2020  r. przez  Gminną  Komisję  Wyborczą  w Sitnie.

I. Wybory  uzupełniające  do Rady  Gminy  Sitno  zarządzono  w jednym  okręgu  wyborczym,  w którym  wybierano  1

radnego.

II.  Komisja  stwierdziła,  co następuje:

A. Wyborów  nic przcprowadzono  w .....  okręgu(nch)  wyborczym(ych),  tj. okręgu  nr ....., nr ....., nr ....., nr .......  z

powodu  brnRu  znrcjcstrownncj(ych)  liaty(lizt)  kandydatów  na radncgo,  w związ]<u  Z czym  ..... mandat(y/ów)

pozostal(y/o)  nicobsadzony(c/ch).

B. Głosowania  nie przeprowadzono  w 1 okręgu  wyborczym,  tj. okręgu  nr 10, w któiym  zarejestrowano  tylko  jednego

kandydata  na radnego.

III.  Komisja  potwicrdza,  iż ottzymala  protol<oly  glo:iowania  od .....  obwodowcj(  ych) komisji  wyborczcj(  ych)

ds. u:italcnia  wyników  glo:iowania.

IV.  Komisja  na podstawic  protokolów  wyników  glosowania  w obwodzic  sporządzi}n  zcstawicnia  wyników  glosowania

XV okręgach  wyborczych  i ustalila  następującc  wyniki  wyborów.

Okręg  wyborczy  nr  10  obejmujący  1 mandat.

Wybory  odbyły  się.

Głosowania  nie przeprowadzono

B. W związku  z tym,  iż w okręgu  wyborczym  została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący

kandydat  uzyskał  manda(  radnego  bez przeprowadzenia  głosowania:

zgłoszony  przez KWW  TOMASZ  OZGA,  Lista nr 1
OZGA  Tomasz
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V.")Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  mężów  zaufania  z wymienieniem  konkretnycli  zarzutów"';  jeżeli nie ma,
wpisać,,brak  zarzutów"  lub,,brak  mężów  zaufama":,,brakzarzutów"

VI."  Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  członków  Komisji  z wymienieniem  konkretnych  zarzutów"';  jeżeli nie ma,
wpisać,,brak  zarzutów":  ,,brak  zarzutów"

VII."  Inneuwagi;jeżeliniema,wpisać,,brakuwag":,,brakuwag"

Przy  sporządzeniu  protokołu  obecni  byli  członkowie  Komisji:

1)  Grygiel  Jan Bogusław  - Przewodniczący

2) Kudełka  Wioleta  - Zastępca  Przewodniczącego

3) Drozdowski  Rafał  - Członek

4) Habza  Ewelina  - Członek

5) Maluga  Krzysztof  - Członek

6) Mazurek  Robert  - Członek

7) Prokopowicz  Krzysztof  Marcin  - Członek

8) Skowyra  Teresa  - Członek

9) Wyłupek  Bożena  - Członek
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Protokół  obsadzenia  mandatów  bez  głosowania  z 1 okręgu  wyborczego.

(piidpls)

) (podpli)  'J

(podpis)

')  Jiiżeli ireść tknycsca  danego punkiu nie mieści sie na fomiulaizu.  należy dolączyć jq do piotokolu,  zaznaczając to w iidpowiednim  punkcie protokolu.
")  W TaZie zgloszenia uwilg pZ  męZóW zaufania lub czlonków  KoniiJi,  sianowisko Komisji  do zarzutów Ililleż}  d01ęCZ7Ć dO proiokolu.
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Załącznik  do  protokołu  z wyborów

WYBORY  DO  RADY  GMINY

i Okręg wyborczy  nr:  l li  0 i Liczba  mandatów:  i " i I
utworzony  dla  wyboru  Rady  Gminy  Sitno

PROTOKÓŁ  OBSADZENIA  MANDATÓW  RADNYCH  BEZ  GŁOSOWANIA

do Rady  Gminy  Sitno  sporządzony  dnia  8 listopada  2020  r. przez  Gminną  Komisję  Wyborczą  w Sitnie.

1.  W  wyborach  do Rady,  w okręgu  wyborczym  nr 10,  obejmującym  1 mandat:

Została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów  obejmująca  1 kandydata:

2. W związku  z tym,  że liczba  zarejestrowanych  kandydatów  wynosi  1, czyli  jest  równa  liczbie  radnych  wybieranych

w okręgu  wyborczym,  za wybranego  na radnego  uznaje  się kandydata  wymienionego  w pkt  1.

3."  Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  mężów  zaufania  z wymienieniem  konkretnych zarzutów";  jeżeli nie ma,
wpisać,,brak  zarzutów"  lub,,brak  mężów  zaufania":,,brakzarzutów"

4."  Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  członków  Komisji  z wymienieniem  konkretnych zarzutów";  jeżeli nie ma,
wpisać,,brak  zarzutów":,,brakzarzutów"

5."  Inne  uwagi;  jeżeli  nie  ma, wpisać,,brak  uwag":,,brak  uwag"

Przy  sporządzeniu  protoko'łu  obecni  byli  członkowie  Komisji:

1)  Grygiel  Jan Bogusław  - Przewodniczący

2)  Kudełka  Wioleta  - Zastępca  Przewodniczącego

3) Drozdowski  Rafał  - Członek

4)  Habza  Ewelina  - Członek

5) Maluga  Krzysztof  - Członek

6)  Mazurek  Robert  - Członek

7) Prokopowicz  Krzysztof  Marcin  - Członek

8)  Skowyra  Teresa  - Członek

9)  Wyłupek  Bożena  - Członek  ,
(podplsj

") JeZeli iieść dOiyqCa  danego  puiiklu  nie mieśCl gię na fomiulaizu.  nak'ży  dolączyć  iq do p(OlOkOlii, zaznacza)4c  io W odpowiednim punkcie p(OtOkOIU.

")  W razie zgloszema  uwag  pl?eZ  nlęZOW zautania  lub CZlOnkóW KOmiSll,  Słanl)WISkO KOmlSli  (IO za(Zlltoaw IlaleZ}  dolączyĆ  do prolokolu.
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