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

PROTOKÓŁ  Z WYBORÓW

do Rady  Gminy  Nowa  Brzeźnica  sporządzony  dnia  3 kwietnia  2022  r. przez  Gminną  Komisję  Wyborczą  w Nowej

BrzeŹnicy.

I. Wybory  uzupełniające  do Rady  Gminy  Nowa  Brzeźrńca  zarządzono  w jednym  okręgu  wyborczym,  w którym

wybierano  1 radnego.

II.  Komisja  stwierdziła,  co następuje:

A.  Wyborów  nic przcprowadzono  w .....  ol<ręgu(ach)  wyborczym(ych),  tj. olcręgu  m ....., nr .....,  nr ....., nr .......  z

powodu  bral<u  zarcjcstrowancj(ych)  listy(list)  kandydatów  na radncgo,  w zsviązRu  Z czym  .....  mandat(y/ów)

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

B. Głosowania  nie  przeprowadzono  w 1 okręgu  wyborczym,  tj. okręgu  nr  4, w  którym  zarejestrowano  tylko  jednego

kandydata  na radnego.

III.  I",omisja  potwicrdza,  iż otrzymala  protokoly  glosowania  od .....  obwodowcj(  ych)  I<omisji  wyborczcj(  ych)

ds. ustalcnia  vvayników  glosowania.

IV.  Kornisja  na podsta'ivic  protokolów  vvyników  glosowania  w obwodzic  zporządzi}a  zcstawicnia  wyników  glosowania

w olcręgach  ivyborczych  i ustalila  następującc  wynilń  ivyborów.

Okręg  wyborczy  nr  4 obejrnujący  I  mandat.

Wybory  odbyły  się.

Głosowania  nie  przeprowadzono.

B. W związku  z t3mi, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący
kandydat  uzyskał  mandat  radnego  bez  przeprowadzenia  głosowania:

SZYDŁOWSKI  Grzegorz

zgłoszony  przez  KWW  NOWE  OBLICZE  GMINY,  Lista  nr 1

IY"'<>'l'i'sOt«{Do""iot,m

Il !llllI llll Ill Il lIllllll llll llIllllllllllIllllllllll Illlllllllli Ill lllll
9ad6defc-Oe19-4445-a5a9-82c583c4140c



Załącznik  do protokołu  z wyborów

WYBORY  DO  RADY  GMINY

iOkręg  wyborczy nr:  i *i 4i Liczba mandatów: i *i 1
utworzony  dla  wyboru  Rady  Gminy  Nowa  Brzeźnica

PROTOKOŁ  OBSADZENIA  MANDATOW  RADNYCH  BEZ  GŁOSOWANIA

do Rady  Gminy  Nowa  Brzeźnica  sporządzony  dnia  3 kwietnia  2022  r. przez  Gminną  Komisję  Wyborczą  w Nowej

Brzeźnicy.

1.  W  wyborach  do Rady,  w  okręgu  wyborczym  nr  4, obejmującym  1 mandat:

Została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów  obejmująca  1 kandydata:

L,sta n,,lW:Wffi ::3:::ZE GMINY
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  konkretnych  zarzutó'w";  jeżeli  nie ma,

wpisać,,brak zarzutów" lub,,brak mężów  zaufania": brak mężów zaufania
4.'  Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  członków  Kornisji  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  obecrń  byli  członkowie  Komisji:

1)  Ostrowski  Eugeniusz  Michał  - Przewodniczący

2)  Ogórowski  Ireneusz  Józef  - Zastępca  Przewodniczącego

3)  Banaszek  Sylwia  Beata  - Członek

A  i  (po"pts)

4)  Boi'owiecka  Monika  - Członek

5)  Król  Radosław  Jacek  - Członek

6)  Lis  Barbara  - Członek

7)  Lis  Beata  Karnila  - Członek

(p hlS)

[podpih)

8)  Modliński  Darnian  Marek  - Członek

9)  Tałaj  Piotr  - Członek

(podpis)

(podpis)

')  Jezeli  t+eść dotycząca  danego  punmu  nie mieści  się na formulanu,  nalezy  dołączyć  ją  do p+otokolu,  zaznaczając  to w odpowiednim  punkcie  proiokolu.

")  W Tazie  zgioizenia uwag przez mężóW  zautania lub CZIOnkóW  KOmis)l,  stanomsko KomiJi do ZarzUtóW  nalezy dolączyć  do pIOlOkoiu.
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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  rńe ma,

wpisać,,brak  zarzutów":  brak  zarzutów

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

Przy  sporządzeniu  protokołu  obecrń  byli  członkowie  Kornisji:

1)  Ostrowski  Eugeniusz  Michał  - Przewodniczący

2) Ogórowski  Ireneusz  Józef  - Zastępca  Przewodniczącego

3) Banaszek  Sylwia  Beata  - Członek

4)  Borowiecka  Monika  - Członek

5) Król  Radosław  Jacek  - Członek

6) Lis  Barbara  - Członek

7) Lis  Beata  Kamna  - Członek

8) Modliński  Dgnian  Marek  - Członek

9) Tałaj  Piotr  - Członek

Załaczniki:

Protokół  obsadzenia  mandatów  bez  głosowania  z 1 okręgu  wyborczego.

')  JeZeli treść dOryczlCa danego punk'ni nie mieści się na fomiularzu,  nalezy dołączyć JQ do p(OIOkO)u, zaznaczając io W odpowiednim  punkcie p+OłOkOtu.
")  W tazie zgloszenia uwag przez mężów zaufania lub czlonków  KonuJr,  stanowisko Komisji  do z;uzuiów  należy dolączyć do prolokolu.
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