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

PROTOKÓŁ  Z WYBORÓW

do Rady  Gminy  Grudziądz  sporządzony  dnia  9 października  2022  r. przez  Gminną  Komisję  Wyborczą  w Grudziądzu.

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

radnego.

II.  Komisja  stwierdziła,  co następuje:

i'k. 'lVyborów  nic przcprowadzono  w .....  olaoęgu(ach)  wyborczym(ych),  tj. okręgu  nr ....., nr ....., nr ....., nr .......  Z

powodu  braku  zarcjcstrowancj(ych)  li:sty(list)  kandydatów  na radncgo,  w  związku  z czym  .....  mandat(y/ów)

pOZO.5fa1(7/0) nicobsadzony(c/ch).
B. Głosowania  nie przeprowadzono  w 1 okręgu  wyborczym,  tj. okręgu  nr 6, w którym  zarejestrowano  tylko  jednego

kandydata  na radnego.

III.  Komisja  potvvicrdza,  L' otrzymala  protokoly  glosowania  od ..... obwodowcj(=ych)  l<omisji  ivyborczcj(  ych)

ds. ustalcnia  s'vyników  glosowania.

I'!'.  I(Omi5ja  na pOd3taXVłC prOtOkOlóW  'vv'y'nlkO'vV glosoWania  "vV Ob"vVOdZlC sporządZlla  ZC3taw1Cn1a X'v'37n11(ó'vV glosoTvvania
w okręgach  vvyborczych  i u:italila  następującc  svynilń  svyborów.

Okręg  wyborczy  nr  6 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:

ZILZ  Robert  Andrzej
zgłoszony  przez KW  MPS, Lista  nr 1

llllIllllIIIllIII IIIIIIllIllIllllllIlllllIlllIlllIIIIllIlllIIIIIIIllllIIIlllllllllIIllIllllllllIl
35300a3a-  -4b45-9e29-186f9570b07f

} I /

.'i A i'i  ai"
Il  l!  ] !

/,l,,y  '

lIllllIIllllIllll



-2-

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  obecni  byli  członkowie  Komisji:

1)  Świerczyńska  Anita  Maria  - Przewodniczący

2) Kołtacki  Maciej  - Zastępca  Przewodniczącego

3) Adamowska  Elżbieta  Grażyna  - Członek

4) Goss  Paweł  Michał  - Członek

5) Gross  Nikola  Małgorzata  - Członek

6) Ossowski  Piotr  - Członek

7) Piasecka  Iwona  Maria  - Członek

8) Poszytek  Jerzy  Adam  - Członek

9) Szajer  Magdalena  - Członek

(podpis)

(podpis)

o

Załoczniki:

Protokół  obsadzenia  mandatów  bez  głosowania  z 1 okręgu  wyborczego.

")  Jezeli  treść  dotycząca  danego  punkni  nie  mieść  się na formularzu,  nalezy  dołączyć  )ą do protokołu,  zaznacza)ąc  to w  odpowiednim  punkcie  protokołu.

")  W  razre  zgłoszerua  uwag  przez  męzów  zaufarua  lub  członMw  Komisji,  stanowisko  Komisji  do zarzutów  nalezy  dołączyć  do protokołu.
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