
WYBORY  UZUPEŁNU!kJĄCE  DO  RADY  GMINY  W  GMINIE  DO  20 TYS.  MIESZKAŃCÓW

PROTOKÓŁ  Z WYBORÓW

do Rady  Gminy  Lisewo  sporządzony  dnia  6 września  2020  r. przez  Gminną  Komisję  Wyborczą  w Lisewie.

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

radnego.

II.  Komisja  stwierdziła,  co następuje:

A. 'iVyborów  nic przcprowad"ono  w .....  olaaęgu(ach)  wyaborczyam(ydi),  tj. okręgu  nr ....., nr ....., nr ....., nr .......  z

powodu  bral<u zarcjcstrowancj(ych)  li:sty(list)  kandydntów  nn mdncgo,  w związku  z czym  .....  mandnt(y/ów)

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

B. Głosowania  nie przeprowadzono  w 1 okręgu  wyborczym,  tj. okręgu  m 11,  w którym  zarejestrowano  tylko  jednego

kandydata  na radnego.

III.  Komiaja  potwicrdza,  iż otrzytnala  protokoly  gloaownnia  od .....  obwodowcj(-ych)  komizji  wyborczcj(  ych)

ds. ustnlcnia  svynil<ów  glo:iownnia.

R'.  Komi.:ija  nn podstawic  protokolów  ivyników  glo.sowania  w obwodzic  sporządziln  zc.itawicnia  sv"ynil<ów  gloaowania

w olcręgach  ii7bot'czych  i uatalila naatępującc  ii"ynilć  iv7borów.

Okręg  wyborczy  nr  Il  obejmujący  1 mandaL

Wybory  odbyły  się.

Głosowarńa  rńe przeprowadzono.

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

kandydat  uzyskał  mandat  radnego  bez  przeprowadzerńa  głosowania:

CHMARZYŃSKI  Tomasz
zgłoszony  przez KWW  TOMASZA  CYŃSKIEGO,  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  zaufarńa": brak mężów  zaufania
VI."  Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  członków  Komisji  z wymienieniem  konkremych  zarzutó'w";  jeżeli  nie  ma,

wpisać,,brak  zarzutów":  brakzarzutów

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

Przy  sporządzeniu  protokołu  obecni  byli  członkowie  Komisji:

1)  Kornacka  Dorota  Marzenna  - Przewodrńczący
'J "y'ci("-  "vc

2) Grązka  Paulina  - Zastępca  Przewodniczącego

3) Bartoszewski  Paweł  - Członek

4) Figurska  Klaudia  Anna  - Członek

5) Lewandowska  Angelika  - Członek

6) Pliszczyńska  Kinga  Ewa  - Członek

7) Ratajczak  Janina  - Członek

8) Saworska  Katarzyna  Gabriela  - Członek

9) Szpręglewska  Natalia  - Członek

(podpi!'l

(podpis)

Załaczniki:

Protokół  obsadzenia  mandatów  bez  głosowania  z 1 okręgu  wyborczego.

')  Jeżen  mść  dotyca  danego  punkłu  nie  mieM  się na fomiularzu,  naieży  do}ączyć  ją  do pmtokoki,  zaznaczając  to w  odpowietWm  punMe  pmtokolu.

")  W  razie  zgloszenia  uwag  pmez  mężów  zaufania  lub  nków  Komisji,  sow'sko  Komisji  do zarzułów  należy  do)ączyć  do pmłokohi.
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