
'WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE  DO  RADY  MIASTA  W  GMINIE  DO  20 TYS.  MIESZKANCOW

PROTOKÓŁ  Z WYBORÓW

do Rady  Miasta  Chełmna  sporządzony  drńa  IO stycznia  2021  r. przez  Miejską  Komisję  Wyborczą  w  Chełmnie.

I.  Wybory  uzupełniające  do Rady  Miasta  Chełmna  zarządzono  w jednym  okręgu  wyborczym,  w którym  wybierano  1

radnego.

II.  Komisja  stwierdziła,  co następuje:

A.  Wyborów  nic przcprowadzono  !V .....  ol<ręgu(ach)  svyborczym(ych),  tj. okręgu  nr .....,  nr ....., nr ....., nr .......  z

powodu  braku  zarcjcstrowancj(ych)  listy(list)  knndydntów  na radncgo,  w  ztviązku  z czym  .....  mandat(y/ów)

pozo.:ital(y/o)  nicobsadzony(c/ch).

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

kandydata  na radnego.

III.  Komisja  potivicrdza,  iż otrzymala  protokoly  glo.qowania  od .....  obwodowcj(  ych)  'komisji  vvyborczcj(-ych)

dz. ustalcnia sy7ni1<ów glosowania.
IV.  Komisja  na podstawic  protokolów  svynilców  glosowarńa  w  obwodzic  sporządziia  zcstaivicnia  ivyniłów  glosowania

w  okręgacli  svyborczych  i ustalila  następującc  svyniki  ivyborów.

Okręg  wyborczy  nr  Il  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:

JARUSZEWSKI  Krzysztof

zgłoszony  przez  KWW  KRZYSZTOFA  JARUSZEWSKIEGO  Lista  nr 1

IIllllIIllIllIIIllIlllIIIllllIlllllIIIllIIIllIlllIllIIIIIIIIIIIIIllIIlllIIllIIIIllllIllIIIIIIIIllIllllIIIIIIIIlllIIIIl
af7f3



-2-

V.')Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  mężów  zaufania  z wymienieniem  konkretnych  zarzutów";  je;Łeli  nie ma,

wpisać,,brak  zarzutów" lub,,brak  mężt5w  zaufania": brak mężów  zaufania
VI."  Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  członków  Komisji  z wymienieniem  konkretnych  zarzutów"';  jeżeli  nie ma,

wpisać,,brak  zarzutów":  brak  zarzutów

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

Przy  sporządzeniu  protokołu  obecni  byli  członkowie  Komisji:

1)  Kwella  Przemysław  - Przewodniczący

2) Kordowska  Izabela  Tatiana  - Zastępca  Przewodniczącego

3) Iglantowicz  Marta  - Członek

4) Kunkel  Jakub  - Członek

5) Malinowska  Agata  - Cz,tonek

6) Nogalska  Jolanta  Katarzyna  - Członek

7) Smoleń  Magdalena  - Członek

8) Turło-Purto  Andrzej  Edward  - Członek

9) Wodnicka  Agrńeszka  Iwona  - Członek

(podpii)

NooaJl.»"h.

Protokół  obsadzenia  mandatów  bez  głosowania  z 1 okręgu  wyborczego.

')  Jeżel+ ireść dotycząca  danego punktu  nie mleści  się na fiirmularzu,  nalezy  dolączyć  ją do pmtiikalu,  zgzhaczając  ta w adpowiednim  punkcie  pioiokolu.

")  W razie zg1+iszenia uwag  pmZ  męzów  zautania  lub czl+iiików  Komisli,  ttanowiskn  Komisji  tiO zarzui+iw  nalezy  diilęCzyć  dO pnitOkOlu.
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