
Załącznik  do protokołu  z wyborów

WYBORY  DO  RADY  GMINY

lOkręg  wyborczy nr:  l 1l 4l Liczba mandatów:  l *l 1
utworzony  dla  wybom  Rady  Gminy  Strzelce  Wielkie

PROTOKÓŁ  OBSADZENIA  MANDATÓW  RADNYCH  BEZ  GŁOSOWANIA

do Rady  Gminy  Strzelce  Wielkie  sporządzony  dnia  6 września  2020  r. przez  Gminną  Komisję  Wyborczą  w  Strzelcach

Wielkich.

1.  W  wyborach  do Rady,  w  okręgu  wyborczym  nr  14,  obejmującym  1 mandat:

Została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów  obejmująca  1 kandydata:

Lista  nr  1 KWW  MAŁGORZATY  ZJAWIONEJ

:i I ZJAWIONA  Małgorzata

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  konkretnydi  zarzutów");  jeżeli  nie ma,

wpisać,,brak zarzutów" lub,,brak mężów zaufania": brak mężów zau7ania
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)  Drewniak  Magdalena  Natalia  - Przewodniczący

2)  Brożyna  Joanna  Wioletta  - Zastępca  Przewodniczącego

3)  Baranowska  Ilona  Ewa  - Członek

4)  Błasiak  Andżelika  Mańa  - Członek

5)  Ignasiak-Bździon  Agnieszka  Anna  - Członek

6)  Iskra  Sylwia  Mańa  - Członek

7)  Jakubiak  Agnieszka  Elżbieta  - Członek

8)  Kowalska  Lidia  Wioletta  - Członek

9)  Tatara  Paulina  Anna  - Członek

")  Jeżeli  mść  dotyca  danego  put  nie  mieść  się na formulatzu,  należy  dołąć  ją  do protokołu,  mznaczając  to  w  odpowiednim  punkcie  protokołu.

")  W razie zgłoszenia uwag przez mężów  zaufania lub cmonMw Koniisji, stanowisko Komisji do zmzutów należy do%czyć do pmtokołu.
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WYBORY  UZUPEŁNIAJĄCE  DO  RADY  GMINY  W  GMINIE  DO  20 TYS.  MIESZKAŃCÓW

PROTOKÓŁ  Z WYBORÓW

do Rady  Gminy  Strzelce  Wielkie  sporządzony  dnia  6 września  2020  r. przez  Gminną  Komisję  Wyborczą  w Strzelcach

Wielkich.

I. Wybory  uzupełniające  do Rady  Gminy  Strzelce  Wielkie  zarządzono  w jednym  okręgu  wyborczym,  w którym

wybierano  1 radnego.

II.  Komisja  stwierdziła,  co następuje:

iS. XVyborów  nic przcprowadzono  w .....  ol<ręgu(ach)  iv"yborczym(ych),  tj. okręgu  nr ....., nr .....,  nr ....., nr .......  Z

powodu  bral<u  zarcjcstrowancj(ycli)  li:,ty(li:it)  kandydatów  na  radncgo,  w  związl<u  z  czym  .....  mandat(y/ów)

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

B. G}osowania  nie  przeprowadzono  w 1 okręgu  wyborczym,  tj. okręgu  nr 14,  w którym  zarejestrowano  tylko  jednego

kandydata  na radnego.

III.  Komisja  potwicrdza,  iż otrzymala  protokoly  glosowania  od .....  obwodowcj(  ych)  komi.sji  wyborczcj(  ych)

d:s. ustalcnia  wyników  glosowania.

I  S'. I(OIn15Ja na pOd5taW'1C prOtOkOlO 'vV 'ń7n1k0'vV  g1050'vVaI11a 'vV ObXVOdZlC sporządZll:a  zC5ta'vV1cI11a X!7n1k0X! gloso'vvanla
w okręgach  vvyborczych  iustalila  następującc  ivyniki  wyborów.

Okręg  wyborczy  nr  14  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:
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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 męMw zaufania
VI.'  Adnotacja  o wriiesieniu  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  byli  cz:łonkowie  Komisji:

1)  Drewniak  Magdalena  Natalia  - Przewodniczący

2) Brożyna  Joanna  Wioletta  - Zastępca  Przewodniczącego

3) Baranowska  Ilona  Ewa  - Członek

4) B}asiak  Andżelika  Maria  - Członek

(podpis)

5) Ignasiak-Bździon  Agnieszka  Anna  - Członek

6) Iskra  Sylwia  Maria  - Członek

7) Jakubiak  Agnieszka  Elżbieta  - Członek

8) Kowalska  Lidia  Wioletta  - C;d'onek

9) Tatara  Paulina  Anna  - Członek

4 (podpis)

(pieczęć  Komisji)

Załgczniki:

Protokół  obsadzenia  mandatów  bez  głosowania  z 1 okręgu  wyborczego.

")  Jezeli treść dotycząca danego punktu i'iie mieści się na formu}arzu, iia]ezy do%czyć 3ą do pi otokołu, zaznacza3ąc to w odpowredrnm punkc+e protokału
")  W razie zgłoszeiua uwag przez mężów zaufania lub członków Komislr,  stanowisko Komisp  do zarzutów nalezy dołączyć do protokołu.
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