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

PROTOKÓŁ  Z WYBORÓW

do Rady  Gminy  Bia}a  sporządzony  dnia  2S lipca  2021  r. przez  Gminną  Komisję  Wyborczą  w  Białej.

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

radnego.

II.  Komisja  stwierdziła,  co następuje:

A. Wy'borów  nic przcprowadzono  w .....  okręgu(ach)  ivyborczym(ych),  tj. okręgu  nr .....,  nr ....., nr ....., iu' .......  z

powodu braku zarcjcstrowanc%ycli) listy(list) kandydatów na radncgo, w związl<u  z czym ..... mandat(y/ów)
pozostal(y/o)  nicołsadzony(c/ch).

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

kandydata  na radnego.

III.  Komi:ija  potwicrdza,  iż otrzymala  protokoly  glosowania  od ..... obwodowcj(  ycli)  komisji  tvyborczcj(  ycli)

ds. ustalcnia  wyaników  glosowarńa.

I  V. K0m15]n  niIl pOd5Ła!V1C prOtOl(OlOvV  W7n1k0W  glosoWanla  SJ ObX!OdZlC sporząd711a  ZC5(aXV1CnL'1 W7I11kOW glosoWania
w okręgach  vvyborczych i ustalila na:'itępującc  tv7niki vvybońv.

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:

CHMIELECKA  Marta

zgłoszona  przez  KWW  MCH,  Lista  iu' 1
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V.'Adnotacja  o wi'ńesieniu  uwag  przez  mężów  zaufania  z wymienieniem  konkretnycli  zarzutów";  je'ż.eli 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  rńe ma,

wpisać,,brak  zarzutów":  Brak  zaizutów

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

Przy  sporządzeniu  protokołu  obecni  byli  czlonkow'e  Komisji:

1)  Kupska  Edyta  Maria  - Przewodniczący

2) Opiela  Halina  - Zastępca  Przewodniczącego

3) Kupska  Morńka  - Czlonek

4) Mielczarek  Grzegorz  - Czlonek

5) Mikołajczyk  Karolina  Anna  - Członek

6) Piskia  Jadw'ga  Bożena  - Członek

7) Pluta  Elżbieta  - Członek

8) Szkudlarek  Magdalena  - Czlonek

9) Włodarczyk  Małgorzata  Agrńeszka  - Członek
(piidpis)

Załoczniki:

Protokół  obsadzenia  mandatów  bez  głosowania  z 1 okręgu  wyborczego.

')  Jezeli  +ieść do+ycząca  da+iego  punltu  +iie mieści  iię  na foimula+zu,  nalezy  dotączyć  )ą  do pio+okolu,  zaznaczając  to w odpiiiiaiednim  punkcie  protokolu

")  W iazie  zgloizenia  uwag  pizez  męzów  zaufaiua lub czlonków  KOIIII!Ill,  sianowisko  Komisji  do zaizuiów  nalezy  dolączyć  do pioiokolu.
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Za)ącznik  do pi'otokotu  z wyboi  ów

WYBORY  DO  RADY  GMINY

Okręg  wyliorczy  nr:  1  4 Liczba  mandatów:

utworzony  dla  wyboru  Rady  Gminy  Biala

PROTOKÓŁ  OBSADZENIA  MANDATÓW  RADNYCH  BEZ  GŁOSOWANIA

do Rady  Gminy  Biala  sporządzony  dnia  2S lipca  2021  r. przez  Gminną  Komisję  Wyborczą  w  Białej.

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

Została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów  obejmująca  1 kandydata:

L'ls'a nCrHIMKI"'ELEMCKACHMarta

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

w okręgu  wyborczym,  za wybranego  na radnego  uznaje  się kandydata  wymierńonego  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  cz}onków  Komisji  z wymienieniem  konkretnycli  zarzutów";  jeżeli  nie ma,

wpisać,,brak  zarzutów":  Brak  zarzutów

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

Przy  sporządzeniu  protokolu  obecni  byli  członko'w'e  Komisji:

1)  Kupska  Edyta  Maria  - Przewodniczący

2)  Opiela  Halina  - Zastępca  Przewodniczącego

3)  Kupska  Monika  - Członek

4)  Mielczarek  Grzegorz  - Czlonek

S) Mikołajczyk  Karolina  Anna  - Członek

6)  Piskula  Jadwiga  Boźena  - Członek

7)  Pluta  Elżbieta  - Członek

8)  Szkudlarel«  Magdalena  - Członek

9)  Włodarczyk  Małgorzata  Agnieszka  - Członek
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')  Jezeli tieic  d+itycząca danego punłlu  Ille mie(ci  iię  na fonnulaizu,  nalezy  doiączyć  lą do protokt+lu,  zaznaczając  io W odpmiare+hitm punkc+e ptotokolu
")  W iazie  zgloizt'ma  uwag pizez  męzów  zauthnia  lub czlonków  Komiiji,  itanowiiko  Ko+iusji  do zarzulów  nhlezy dolączyć  do protakolu
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