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

PROTOKÓŁ  Z WYBORÓW

do Rady  Grniny  Kiełczygłów  sporządzony  dnia 24 października  2021 r.  przez  Gminną  Komisję  Wyborczą  w

Kiełczygłowie.

I. Wybory  uzupełniające  do Rady  Grniny  Kiełczygłów  zarządzono  w  jednym  okręgu  wyborczym,  w  którym  wybierano

1 radnego.

II.  Komisja  stwierdziła,  co następuje:

A. Wyborów nic przcprowadzono w ..... ola:ęgu(ńch) iv7borczym(ych), tj. ola:ęgu nr ....., nr ....., nr ....., nr ....... z
powodu  bral<u  zucjc.:itrowaiicj(ych)  li.:ity(li:st)  knndydatów  na  radnegci,  w  związku  z czy'rn  .....  mandat(y/ów)

pozoatal(y/o)  nicobaadzony(c/ch).

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

kandydata  na radnego.

łII.  Komi.ija  potwicrdzn,  iż otrzyixiala  protokoly  glo.iowaiiia  od .....  obwodowcj(-ycli)  komiaji  svyborczcj(  ych)

ds. u.italcnia  wyników  glosownańn.

IV.  Korniaja  na podatawic  protokolów  wyników  glo.iownnia  w obwodzic  aporządmla  zcatawicnia  wynil<ów  glosowania

w  olągach  wyborczych  i uatalila  naatępującc  wynilń  ivyborów.

Okręg  wyborczy  nr  14  obejmujący  1 mandat.

Wybory  odbyły  się.

Głosowania  nie przeprowadzono.

B. W związlai  z tym,  iż w okręgu  wyborczym  została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący

kandydat  uzyskał  mandat  radnego  bez przeprowadzerńa  głosowania:

DUBIŃSKI  Adarn  Zdzisław

zgłoszony  przez KWW  ADAMA  DUBIŃSKIEGO,  Lista  nr 1
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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,,brakzarzutów":  "brakzarzutów"

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

Przy  sporządzeniu  protokołu  obecni  byli  członkowie  Komisji:

1)  Kostarczyk  Michał  Sławornir  - Przewodniczący

2) Knop Graż3ma Irena - Zastępca Przewodniczącego

3) Beśka  Katarzyna  Ewa  - Członek

4) Foltyńska  Urszula  - Członek

5) Kozłowska  Grażyna  - Członek

6) Lechowski  Filip  Paweł  - Członek

7) Miś  Grażyna  Marta  - Członek

8) Mizera-Leszczyk  Agata  - Członek

9) Wilk  Sylwia  Paulina  - Członek

Jgieczęć Komisji)

Protokół  obsadzenia  mandatów  bez  głosowania  z 1 okręgu  wyborczego.

") Jeżeli treść dołycząca danego punkiu nie mieścl się na jormularzu. należy do}ączyć i-i do pioloko}u, zaznaczaiąc lo W odpowiednim p+uikcie pmlokolu.
")  W razie zgloszenia uwag przez męzów zaulania lub czlonków Komisll. s+anowisko Komląji do zarzuiów należy dolączyć da pm+okolu.
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Załącznik  do  protokołu  z wyborów

WYBORY  DO  RADY  GMINY

IOkręg  wyborczy nr: i 1 i 4i Liczba mandatów: i *i 1
utworzony  dla  wyboru  Rady  Gminy  Kiełczygłów

PROTOKÓŁ  OBSADZENIA  MANDATÓW  RADNYCH  BEZ  GŁOSOWANIA

do  Rady  Grniny  Kiełczygłów  sporządzony  dnia 24 paździerrńka  2021 r. przez Gminną  Komisję  Wyborczą  w

Kiełczygłowie.

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

Została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów  obejmująca  1 kandydata:

L:sta H Ł W'  ::::  :HWrSKIEGO
2. W  związlai  z tym,  że nczba  zarejestrowanych  kandydatów  wynosi  1, czyn 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  zaufarńa  z wymienieniem  konkretnych  zarzutów"';  jeżeli  nie ma,

wpisać,,brakzarzutów"lub,,brakmężówzaufania":  "brakmężówzaufania"
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)  Kostarczyk  Michał  Sławomir  - Przewodniczący

2)  Knop  Grażyna  Irena  - Zastępca  Przewodniczącego

3)  Beśka  Katarzyna  Ewa  - Członek

4)  Foltyńska  Urszula  - Członek

5)  Kozłowska  Grażyna  - Członek

6)  Lechowski  Filip  Paweł  - Członek

7)  Miś  Grażyna  Marta  - Członek

8)  Mizera-Leszczyk  Agata  - Członek

9)  Wilk  Sylwia  Paulina  - Członek

o
L  (pietzęć  komisjl)

(podpis)

I I (podplt)

=0 ====*  'i:r=========
(podp

')  Jeżeli  tieŚĆ doiycząca  danego  punktu  nie mieici  się na lormularzu.  należy  dolączyć  ją  do protoko}u.  zaznaczając  ło w odpowiednlm  punkcle  pmtokolu.

")  W razie  zgloszenla  uwag  przez  męzoaw zaufania  lub czltinkow  Komlsll,  stau'itiwlsko  Komlsli  do ziu'zuloaw nalezy  dolączyć  do prolokolu.
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