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

PROTOKÓŁ  Z WYBORÓW

do Rady Gminy  Pszczółki  sporządzony dnia 5 grudnia 2021 r. przez Gminną  Komisję  Wyborczą  w  Pszczółkach.

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

II.  Komisja  stwierdziła,  co następuje:

powodu bralcu zarcjcstrowancj(ych)  nsty(list) kandydatów na radncgo, w związku z-=;....  mandat(y/ów)
pozosta}(y/o)  nicobsadzony(c/ch)

B. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych,  tj. okręgach nr 2, m 3, w których  zarejestrowano tylko
jednego  kandydata  na radnego.

III. Komi:sja potwicrdza, iż otrzymaln protokoly glo:iowania od ..... obwodosrcj(-ycłimizji  ii">'borczcj( ych)
ds. ustalcnia wyników  glosowania.

IV.  Komisja  na podstawic protokolów  ivyników  gloaowania w ob'i'iodzic :sporządziln zc,staw4ettia ix'yników  gl:o:sowania

w okręgach svyborczych i uatalila na:stępującc iv"3miki ivyborów.

Okręg  wyborczy  nr  2 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:

OLEJNIK  Michał  Andrzej

zgłoszony  przez  KWW  NASZA  GMINA  PSZCZÓŁKI,  Lista  nr 1

Okręg  wyborczy  nr  3 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:

NIEDZWIECKA-HIRSZ  Anna  Katarzyna

zgłoszona  przez  KWW  ANNY  NIEDŹWIECKIEJ-HIRSZ, Lista  nr 2
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V.')Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem  konkretnych  zarzutów""");  jeżeli  nie ma,

wpisać,,brak zarzutó'w" lub,,brak mężów zaufania": brak mężów  zau7'ania
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":  brak  uwag

Przy  sporządzeniu  protokołu  obecni  byn  członkowie  Komisji:

1)  Gromadzka  Dorota  Mańa  - Przewodniczący

2) Krefta  Monika  Anna  - Zastępca  Przewodniczącego

3) Brzozowski  Rafał  Franciszek  - Członek

4) Jocz Piotr  - Członek

5) Knut  Ewa  Danuta  - Członek

6) Krefta  Danuta  - Członek

7) Ryszkowska Katarz3ma - Członek

8) Szkopiak  Adrian  Krzysztof  - Członek

9) Tuźnik  Monika  - Członek

Załaczniki:

Protokoły  obsadzenia  mandatów  bez głosowania  z 2 okręgów  wyborczych.

") Jeżeli tyść  dotytząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w odpowiedntm punkcie protokołu.'

")  W razie zgłoszenia uwag przez mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji  do zamutów należy dołączyć  do protokołu.

(podpis)
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