
WYBORY  UZUPEŁNIAJ  ĄCE  DO  RADY  GMINY  W  GMINIE  DO  20 TYS.  MIESZKAŃCÓW

PROTOKÓŁ  Z WYBORÓW

do Rady Gminy  Smętowo  Graniczne  sporządzony  dnia 5 września  2021 r. przez Gminną  Komisję  Wyborczą  w
Smętowie  Granicznym.

I, Wybory  uzupełniające  do Rady Gminy  Smętowo  Graniczne  zarządzono  w 2 okręgach  wyborczych,  w których
wybierano  2 radnych.

II.  Komisja  stwierdziła,  co następuje:

i'k, Wyborów  nic przcprowadzono  w ..... ola'ęgu(ach)  svyborczym(ych),  tj. okręgu  nr ..,.., nr ....., nr ....., rr  .......  z

powodu  bral;u zarcjcstrowancj(ych)  listy(list)  kandydatów  na radncgo, TVV ziviązli  Z czym  .....  mandat(y/ów)
pozostal(y/o)  nicob:sadzony(c/ch).

B. Głosowania  nie przeprowadzono  w 2 okręgach  wyborczych,  tj. okręgach  nr 14, nr 15, w których  zarejestrowano
tylko  jednego  kandydata  na  radnego.

III.  Komi:sja  potwicrdza,  iż otrzymala  protokoly  glosowania  od ..... obwodowcj(  ych) ltornisji  ivyborczcj(  ych)
d:s. u:iffilcnia  yv'yniMw  glo:iownnia.

IV.  Kom].5Ja na pOd5taW1C prO(Ol(OJOX! W'}'IllkO"vV glosoWanla  'vł Oł)WOdZlC sporZądZlła  ZC5taw1en1a '!'v'}'nll(OXV głosowania
w okręgach  'vv-yrborczych  i ustalila  na:stępującc  svynilń  sv"yborów.

Okręg  wyborczy  nr  14  obejmujący  1 mandat.

Wybory  odbyły  się.

Głosowańia  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:

KOWALCZYK  Lucyna  Małgorzata

zgłoszona  przez  KWW  ANITY  GALANT,  Lista  nr 1

Okręg  wyborczy  nr  15 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:

CHYŁA  Danuta

zgłoszona przez KWW  ANITY  GALANT,  Lista nr 1
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5) Galant  Barbara  - Członek

6) Górska  Mirosława  Maria  - Członek

7) Mazur  Emilia  - Członek

8) Muszyński  Piotr  - Członek

9) Rogaczewska  Krystyna  - Członek
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Załaczniki:

Protokoły  obsadzenia  mandatów  bez głosowania  z 2 okręgów  wyborczych.

")  Jezeli  treść dotycząca  danego punktu  nie mieści  się na formularzu,  naleźy  dołączyć  ją  do protokołu,  zaznaczając  to w odpowiednim  punkcie  protokołu.

"')  W razie zgłoszenia  uwag  przez  mężów  zaufania  lub czło+tMw  Komisji,  stanowisko  Komisji  do zarzutów  należy  dołączyć  do protokołu.
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