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

PROTOKÓŁ  Z WYBORÓW

do Rady Gtniny w Troszynie sporządzony dnia 28 lutego 2021 r. przez Gminną  Komisję  Wyborczą  w Troszynie.

I. Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Troszynie zarządzono w jednym okręgu  wyborczym, w któiym wybierano
1 radnego.

II.  Komisja  stwierdziła,  co następuje:

z'i. 1Vybot'óv nic przcprowadzono w.....  okręgu(ach) wyborczym(ych), tj. okręgu  nr.....,  nr.....,  nr.....,  nr.......  z

powodu brahu zarcjcmowancj(ych) liay(list) kandydatów na radncgo, 1!  ziviązku  z cz)ani .....  mandat(y,'ów)
pozoatal(y/o)  nicobsadzony(c/cli).

B. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu  wyborczym, tj. okręgu  nr 3, sv którym zarejesirowano  tylko  jednego
kandydata  na radnego.

III, Komi:ija potwicrdza, iż otrzymala protokoly gło.iowania od ..... obwodoiicj(  ych) komisji i'i"yborczcj(  ysli)
ds. uztalcnia  wynil<ów  glosowanla.

I1'. Komys)a na pod:itasac protokolow '1!7n11(0a1u- glozowanin 1! cibwodzic aporządzila  zcstniticnia  ivynil<ów  glo:ioiiaiiici

w okręgach svyborczych i u:.italila na.itępującc ii7ni1ń ib'yborów.

Okręg  wyborczy  nr  3 obejmujący  l  mandat.

Wyboiy  odbyły  się.

Głosowania  nie przeprowadzono.

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

kandydat  uzyskał  mandat  radnego  bez przeprowadzenia  głosowania:

SZABŁOWSKI  Edmund Zygmunt
zgłoszony  przez KWW  - PRAWICOWY  BLOK  SAMORZĄDOWY,  Lmta nrI
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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 męMw  zaufania
VI,"  Adnotacja  o wniesieniu  uwag przez członków  Komisji  z wymienieniem  konkretnych  zarzutów";  jeżeli  nie ma,

wpisać,,brak  zarzutów":  brak  zarzritów

VII.'  Inne uwag5 jeżeli  nie ma, wpisać,,brak  uwag":  brak uwag

Przy sporządzeniu  protokołu  obecni  byli  członkowie  Komisji:
1) Jastrzębska Marzena  Joanna - Przewodniczący

2) Załęska-Domurat  Anna - Zastępca Przewodniczącego

3) Bednarczyk  Luiza  - Członek

4) Cliludzińska  Renata - Członek

5) Jasionek  Agnieszka  - Człoiiek

6) Jastrzębska Wioletta  - Członek

7) Kuczyńska  Anna - Członek

8) Pk5ciennik  Małgorzata  - Członek

9) Załęska Agnieszka  - Cz}onek
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Zalaczniki:

Protokół  obsadzenia mandatów  bez głosowania  z 1 okręgu wyborczego.

") leżeli tteść do7ctqca danxgo ptmktu nLe mietci stę na fotmulatzu. naletv do14ciyć lą do pmiokolu, zaznaczaląc io iv odpoiiiednim piinkcle 1imiiikalu.
")  W r«zie zgloizenla uwag ptzt+z mężów zaufanlii lub czlonkńw Komls)l. uanoMko Komisji do zarzuiow należy ilolączB' do ptoiokoiu
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