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

PROTOKÓŁ  Z WYBORÓW

do Rady  Gminy  Łabunie  sporządzony  dnia  8 listopada  2020  r. przez  Gminną  Kornisję  Wyborczą  w  Łabuniach.

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

radnego.

II.  Komisja  stwierdziła,  co następuje:

y'k. Wyborów  nic  przcprowadzono  w .....  okręgu(ach)  svyborczym(ych),  tj. okręgu  nr .....,  nr .....,  nr ....., nr .......  z

powodu  braku  zarcjcstrowancj(ych)  listy(list)  l<andydatów  na  radncgo,  w  związku  Z czym  .....  mandat(y/ów)

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

B. Głosowania  nie przeprowadzono  w 1 okręgu  wyborczym,  tj. okręgu  nr 12,  w  którym  zarejestrowano  tylko  jednego

kandydata  na radnego.

III. Komisja potsvicrdza, iż otrzymala protokoly glosowania od ..... obwodowcj(-ych) kornisji iv7borczcj(-ych)
ds. ustalcnia  ivyników  glosowania.

I1'. Komiaja na podztawic protokolów iv7ników glosowania w obwodzic sporądzila  zcatawicnia si7ników glosowania
w okręgach 'b7borczych i ustalila następującc ivynilń ivyborów.

Okręg  wyborczy  nr  12  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  mandat  radnego  bez  przeprowadzenia  głosowania:

zgłoszona  przez  KWW  BOŻENY  WRÓBLEWSKIEJ,  Lista  nr 1

WRÓBLEWSKA  Bożena
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V.')Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  mężów  zaufania  z wymienieniem  konkretnych  zarzutów"';  jeżeli  nie ma,

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

wpisać,,brak  zarzutów":  Brak  zarzutów.

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

Przy  sporządzeniu  protokołu  obecni  byli  członkowie  Komisji:

1)  Waluch  Adrian  Piotr  - Przewodniczący

2) Maksymiec  Barbara  - Zastępca  Przewodniczącego

3) Faranszkiewicz  Barbara  - Cz'łonek

4) Granda-Witkowska  Elżbieta  Małgorzata  - Członek

5) Grela  Małgorzata  Anna  - Członek

6) Król  Agnieszka  - Członek

7) Nicpoń  Renata  - Członek

8) Siek  Małgorzata  Anna  - Członek

9) Szczepuch  Dorota  - Cz+onek

Załaczniki:

Protokół  obsadzenia  mandatów  bez  głosowania  z 1 okręgu  wyborczego.

(podplt) ńA

(podlit)

")  Jeżeli  Ire(ć  dotycza)ca  danego  punktu  nie  mleści  się na formularzu,  należy  dołączyć  ję  dO profokolu.  ZaZnaCZająC  IO W OdpOmednim  punkcie  proiOkOlu.

"*)  W  iazie  zgloszenia  uwag  przez  męzów  zaulania  lub  cztonków  Komisji,  stanowisko  Komiąji  do zariutów  należy  dolączyć  do proiokolu.
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Załącznik do protokołu z wyborów

WYBORY  DO  RADY  GMINY

i Okręg wyborczy nr:  i li  2 i Liczba mandatów:  i * l 1
utworzony  dla  wyboru  Rady  Gminy  Łabunie

PROTOKOŁ  OBSADZENIA  MANDATOW  RADNYCH  BEZ  GŁOSOWANIA

do Rady  Gminy  Łabunie  sporządzony  dnia  8 listopada  2020  r. przez  Gminną  Komisję  Wyborczą  w Łabuniach.

1.  W  wyborach  do Rady,  w  okręgu  wyborczym  nr 12,  obejmującym  1 mandat:

Została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów  obejmująca  1 kandydata:

L:sta %  ::  :ń::\,:ÓBLEWSKIEJ
2. W  związku  z tym,  że liczba  zarejestrowanych  kandydatów  wynosi  1, czyli  jest  równa  liczbie  radnycli  wybieranycli

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": Brak mężów  zaufania.
4."  Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  członków  Komisji  z wymienieniem  konkretnych  zarzutów";  jeżeli  nie ma,

wpisać,,brak  zarzutów":  Brak  zarzutów.

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

Przy  sporządzeniu  protokołu  obecni  byli  członkowie  Komisji:

1 ) Waluch  Adrian  Piotr  - Przewodniczący

2) Maksymiec  Barbara  - Zastępca  Przewodniczącego

3)  Faranszkiewicz  Barbara  - Członek

4)  Granda-Witkowska  Elżbieta  Małgorzata  - Członek

5)  Grela  Małgorzata  Anna  - Członek

6)  Król  Agnieszka  - Członek

7) Nicpoń  Renata  - Członek

8) Siek  Małgorzata  Anna  - Członek

9)  Szczepuch  Dorota  - Członek
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*) Jezeli Ireść do(ycząca danego punkiu nie mieści się  na [omiulaizu,  nalezy dolączyć  ją  do pioiokolu.  ZaZnaCZa]ĄC  lO w odpowiednim  punkcie protokolu.

")  W +a;ae zgloszenia 111Va8 przez mężów zaufania lub czlonkt'w  Komisji.  stanowisko Komisji  do zarzutów należy dolączyć do protokolu.
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