
WYBORY DO RADY GMINY/MtEJSKIEJ*'

PROTOK6L Z WYBOR6W

do Rady Gminy Ostrowek

sporza_dzony dnia 13.09. 2015 r. przez Gminnq. Komisj? Wyborczq w Ostrowku

I. Dla wyboru Rady Gminy w Ostrowku utworzono 15 okr?g6w wyborczych; vv kazdym okr^gu wyborczym wybiera
si? 1 radnego.
IL Komisja stwierdztta, oe-nast^pujef
A/-Wybor6w nie przeprowadzono w okf^gu(ach) wybofezym(ych). tj. okr^gu nr .;-.T., nr ..-;.., nr , nr . . . r . . .

z powodu braku ?.aFfrjestf&waRej(yek) listy^fe^-kandydatow na radnego, w zwia.zku z czym

mafidat(y/6w) pezostalty/o) nieobsadzony(e/oh).

&T3-dosowam'a nie przeprowadzono w-.-...7rrT;....r-okr^gach wyborczych, tj. okr^gu nr...'^-nr-rrrr., nf-...;—nr nr.

w kt6rych--zarejestrowano ty-lko jednego kafldydata na-radnego.

HI. A. Komisja potwierdza, iz otrzymala protokoly gtosowania od 1 obwodowej komisji wyborczej.

Na podstawie tego protokotu Komisja sporza_dzMa zestawienia wynikow glosowania w okr^gu i uwzgl^dniaja^c liczby
glosbw waznych w okr^gu wyborczym oraz gJosow waznych oddanych na poszczegolne listy kandydat6w (kandydatow
z tych list) ustalila nast^puja^ce wyniki wyborow.

Okrgg wyborczy nr 6 obejmuj^cy 1 mandat

Wybory odbyiy si?.

Glosowanie przeprowadzono

1. Glosow waznych oddano 124
(liczba)

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano naste;puja_ca, liczb? glosow waznych:

1.

2.

LANIEWSKA Emilia
(naiwisko i imiif - imiona)

zgloszony/a przcz KWW Woli Rudlickicj, Lista nr 1
(skrcil nazwy kumiieiii wyh(irc7.ego)

NAWROCKI Marek
(nazwisko i imi? - imiona)

zgloszony/a przez KWW Ryszarda Turka, Lista nr 2
(skrot na^wy komiiclii wyborczCBo)

5

7

4

0

Najwigcej wa^nie oddanych glos6w otrzymal/a i zostal/a wybrany/a radnym/q

NAWROCKI Marck
(nazwisko i imif - imiona)

zgloszony/a przcz KWW Ryszarda Turka, Lista nr 2
(skrot nazwy koinitelu wyborczcgo)

7 0

Br^ W zwia^zku g-tym ,iz kandydatow z list (lista-nr ,.TTT:, lista n^^v.^r-UstaH^ ..-TTTT-,- lista nr-r7r....-)-otrzyma}e
najwi^ksza, i r6wna^ liezb^ glosow-f

radnym(q) zostal(a) kandydat(ka)-z listy
liezbie obwodow gtosowania

, poniewa^-otrzymal(a) liczb^-gtose^w w-wigkszej
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itgtoszony/a pfzez-....-— ^ -.• =T TTT-. Lista nr ...

—radnym(aj-zostal(a)i w wyniku losowania kandydat(ka) z lisly nr ....;-r-w zwi^zku-z-tym, ze-tak?.e Iiczba-obwod6w, \
ktdrej kandydaci uzyskali najwi^ks?.t\g g^osgw-byla rownar

|fla?wi*ln>-» ttni$

^gtosy.ony/a pr/.ez .-.-i-. Liota nr ...

(opis |iivgliii'(jii loso'vania)

Gr4 W zwiqzku z tym, iz w okrggu wybefc-z-ynv-a<*sta4a zafejesirovviina-tytko jeilna lista-kamtydalo\
kandydat uzyskat mandat-radnego bez pnteprowadzenia giosowaniaf

&r4 W i£wiqzku z tym, 4z-w okr^gu wyborczym nie zostaia zarejestrowana zadna lista,--wyborow nie przeprowadzoncH- w
ekr^gu nr 1 mandat pozostat nieobsadzony.
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IV."*1 Adnotacja o wniesieniu przez osoby pclnia.ee funkcje, m?z6w zaufania uwag z wymienieniem konkretnych
zarzut6w""'; jezeli nie ma, wpisa^ ,,brak zarzutow" lub ,,brak osbb pelnia.cych funkcje. me_z6w zaufania":

brak osob pclnia.cych funkcje. me.zow zaufania

V."' Adnotacje o wniesieniu przez czlonkow Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutow*"1; jezeli nie ma,
wpisac ,,brak zarzutow": brak zarzutbw

VI."1 Innc uwagi; jezeli nie ma, wpisac ,,brak uwag"
brak uwag

Przy sporzadzeniu protokolu obecni byli:
1) Mateusz Gielzak - PRZEWODNICZA.CY £.:
2) Ryszard Kuznik - ZAST^PCA
3) EwaBednarek-CZLONEK
4) Dominika J^drzejewska - CZLONEK.
5) Konrad Pacholik-CZLONEK.
6) Barbara Ulas - CZLONE
7) Lila Zienterska - CZLONEK.

Zalaczniki:
Zestawienia wynikdw glosowania z 1 okreeu wyborczego.

ProtokoKy) obsadzenia mandat6w bez g4osowania z ............ okr$gu(6w) wyborczego(ych^r
i hr. -l>ni

niepotrzcbne skrcslic lub pominac
"' Jczcli trcsc dotycza.ca danego punktu nie miesci sic na formularzu, nale^y do!a,c/.yc ja.do protokofu, zaznaczaja^c to w

odpowicdnim punkcie prolokolu.
"*' W razic /gtoszenia uwag przez osoby pelnia.ce funkcj^ m?zow zaufania lub czlonk6w Komisji. stanowisko Komisji do

zarzutow nalezy dola.czyc do protokohi
Wypctnia si? w razic niepr/cprowadzenia wyborow w ktorymkolwiek /, okregow wyborczych.
Wypelnia si? w syluacji, o kt6rej mowa w art. 380 Kodeksu wyborczego.
Wypelnia si? lylko \ sytuacjuch, o ktorych mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego.
Wypelnia si? tylko w sytuacjach, o ktorych mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego.
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