
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY W GMINIE DO 210 TYS. MIESZKANCÓW

PROTOKÓŁ z WYBORÓW

do Rady Gminy Mucharz sporządzony dnia 17 stycznia 2021 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Mucharzu.

I. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mucharz zarządzono w jednym okręgu wyborczym, w którym wybierano 1
radnego.
II. Komisja stwierdziła, co następuje:
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B. Głosowania nie przeprowadzdno w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 7, W którym zarejestrowano tylko jednego
kandydata na radnego.

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący l mandat.

Wybory odbyły się.
Głosowania nie przeprowadzono.

B. W związku z tym, iż W okręgu wyborczym została zarejestrowana tyilko jedna lista kandydatów, następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

ZALEWSKA Lucyna
zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI JASZCZUROWA—JAMNIK, Lista nr 1
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V.*)Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów"); jezeli nie ma,

wpisać „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania”: brak mężów zaufania
VL") Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów"); jezeli nie 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) Nowak Elwira — Przewodniczący ...........węgła ........

Do 1:15

2) Sikora Jerzy — Zastępca Przewodniczącego Eid/191431
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3) Kiepura Halina — Członek imi/:FMJVŁ 5%?
4) Klimowska Klaudia - Członek 739.139?”
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5) Król Joanna Magdalena - Członek ......
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6) Mnich Elzbieta Zuzanna - Członek „Mim ?!??!er ......
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7) Ramenda Sylwia Renata - Członek cid/MWWEŚWWĄ'Q'
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Protokół obsadzenia mandatów bez głosowania z 1 okręgu wyborczego.
*) Jeżeli maść dotycząca danego punktu nie mieści się na fonnulaizu, należy dołączyć ja do protokołu, zaznacując to w odpowiednim punkcie protokołu.
**) W razie zgłoszenia uwag przez mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów należy dołączyć do protokołu.
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Załącznik do protokołu z wyborów

WYBORY DO RADY GMINY

[ Okręg wyborczy nr: I * | 7 | Liczba mandatów: › * [?
utworzony dla wyboru Rady Gminy Mucharz

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA

do Rady Gminy Mucharz sporządzony dnia 17 stycznia 2021 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Mucharzu.

1. W wyborach do Rady, w okręgu wyborczym nr 7, obejmującym 1 mandat:

Została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów obejmująca 1 kandydata:

Lista nr 1 KW BEZPARTYJNI JASZCZUROWA-JAMNIK ;

1 | ZALEWSKA Lucyna j2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów wynosi 1, czyli jest równa liczbie radnych wybieranychw okręgu wyborczym, za wybranego na radnego uznaje się kandydata wymienionego w pkt 1.

3.” Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów"); jeżeli nie ma,wpisać „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania”: brak mężów zaufania4.” Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów"); jeżeli nie ma,wpisać „brak zarzutów”: brak zarzutów
Sf) Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: brak uwag

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

1) Nowak Elwira - Przewodniczący ...............N. MEET. ......................
0 pl.;

2) Sikora Jerzy - Zastępca Przewodniczącego [';/(OVQŁ
.(. .. _
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3) Kiepura Halina - Członek „
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4) Klimowska Klaudia - Członek %,buudmł
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5) Król Joanna Magdalena - Członek
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6) Mnich Elżbieta Zuzanna - Członek I.” 01V”.
. . fii-l;??? ...................
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7) Ramenda Sylwia Renata - Członek „(i Ą. ›„ą . . .
MAMĄ, .? .............(de 15)

8) . Zalewska Marta - Członek T „W(dĘĘXJ/Vfą ..........
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9) Żmuda Małgorzata - Członek .Ma; .”. %>. Q. .
.(.
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*) Jeżeli treść dotycząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w odpowiednim punkcie protokołu.**) W razie zgłoszenia uwag przez mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów należy dołączyć do proiLokołu.
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