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

PROTOKÓŁ  Z WYBORÓW

do Rady  Gminy  Obryte  sporządzony  dnia 17 lipca 2022 r. przez Gminną  Komisję  Wyborczą  w  Obrytem.

I. Wybory uzupełniające  do Rady Gminy Obryte zarządzono  w jedn3mi okręgu  wyborczym,  w któiym  wybierano  1
radnego.

II.  Kornisja  stwierdziła,  co następuje:

i'l.  Wyborów  nic przcprowadzono  'VV .....  okręgu(ach)  wyborczym(ych),  tj. okręgu i'n ....., nr ....., nr ....., nr .......  z

powodu bralai  zarcjcstrowancj(ych)  listy(liat)  ]<andydatów na radncgo, w związlcu z CZT,TlI .....  mandat(y,'ów)
pozoztal(y/o)  nicobsadzony(c/ch).

B. Głosowania  nie przeprowadzono  w 1 okręgu wyborczym,  tj. okręgu  nr 7, w którym  zarejestrowano  tylko  jednego

kandydata  na radnego.

III.  I(omisja  potwicrdza,  iż otrzymala  protokoly  glosownnia  od ..... obwodowcj(-ycli)  I<ornizji s'v'yborczcj(  ych)

ds. uztalcnia  wynil<ów  glosowania.

I1'. Komisja  na podstnwic  protokolów  sv7ni1<ów glo:qowania  w obwodzic  .iporządziln  zcstnwicnia  iiynil<ów  glosowanin
w okręgach  wyborczych  i ustalila  naatępującc  sv"ynil<i  wyborów.

Okręg  wyborczy  nr  7 obejmujący  I  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:

TYSZKIEWICZ  Krzysztof  Adam

zgłoszony  przez  KWW  KRZYSZTOF  TYSZKIEWICZ,  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  zaufania": brak mężów  zaufania
VI.")  Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  członków  Komisji  z wymienieniem  konkretnych  zarzutów"';  jeżeli  nie ma,

wpisać,,brak  zarzutów":  brakzarzutów

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

Przy  sporządzeniu  protokołu  obecni  byli  członkowie  Kornisji:

1)  Bala  Zofia  Renata  - Przewodniczący

2) Sieńkowska  Grażyna  - Zastępca  Przewodniczącego

3) Krajewska  Natalia  - Członek

4) Książak  Milena  Ewa  - Członek

5) Książak  Wiesława  Dorota  - Członek

6) Łada  Karolina  Magdalena  - Członek

7) Osęka  Mariola  - Członek

8) Śliwka  Barbara  - Członek

9) Wróblewska  Martyna  - Członek

Załaczniki:

Protokół  obsadzenia  mandatów  bez  głosowania  z 1 okręgu  wyborczego

/  %podpi5)

(podpls)

podpis)

(podpii)

gimbarr.4
(podpis)

")  Jezeli  treŃ'  dotyrząca  danego  punlii+i  nie mieści  się na fomularzo,  nalezy  dolączyt  ją (IO protolio)u,  zaznaczając  io w odpowiednini  punkcie  protokiilu.

")  W  razie  zgloszenia  UWag prZez  męż('lll  zaufania  lub cztonkow Komisii,  StanOWlSl(O Kormsji do zarzuiow należy dolączyć  do p(OtOltOlu.
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