
WYBORY  UZUPEŁNIAJ  ĄCE  DO RADY  GMNNY  W GMINIE  DO 20 TYS.  MIESZKAŃCÓW

PROTOKÓŁ  Z WYBORÓW

do Rady Gminy  Fabianki  sporządzony  dnia 14 marca 2021 r. przez Gminną  Komisję  Wyborczą  w Fabiankach.

I. Wybory  uzupe}niające  do Rady Gminy  Fabianki  zarządzono  w jednym  okręgu  wyborczym,  w którym  wybierano  1

radnego.

n.  Komisja  stwierdziła,  co następuje:

iAy. 'v'vT'y7ł)OrO"vV nlC przcpro"vVadzcno X'! ..... cln-(;gu(acłl)  !'i7"j"Ł)OrCZ7m(Jy7Cłl), Ci Cikręgu nl- ....., nl- ....., nr ....., nl .......  Z

pOX'!Odll l)raku zarC]cs[ro'vVan(J(:y'cl'1) 11StJy7(11St) l;andYdaŁe'vV l'la radncgo, -vV Z-vVlqZl;ll Z CZJy71n ..... n'iandat(y/ow)

pOZOSta}(7/0) n1COb:xldZOn'y'(C/Ch).
B. Głosowania  nie przeprowadzono  w 1 okręgu  wyborczym,  tj. okręgu  nr 10, w którym  zarejestrowano  tylko  jednego

kandydata  na radnego.

NII. KOnllZ]a poRVlcrdza, lZ o[r7%y'ma1a protokoly g1050XVnn1a od ..... 0Ł)'vVOCł0Xi7Cj( }'C1'1) kOml:Zjl 'v'rj'bOrCZCJ( Jy7C1])
dS. 115ja1C1]1a W'j'l]lkOW  g1050Xv'an1a.

N 'v7. K011]15Ja na pOd5ta'vVIC prOfOkOlO'ńa 'v!:y'nlkOXv' glosoX!anla  'vil' Ob'vVOdZlC sporządZlla  zcs(a"vVlcnla X'v'y'nlkOXV glosoXVania

'vV aJgaCli  "v'v7 bOICZ:y' CI] 1 uZtalila  następł]3ąCC 'w'j'l]lkł  XV:y'ł)OrO'vV.

Okręg  wyborczy  nr  IO obejrnujący  I mandat.

Wyboi'y  odbyły  się.

Cłosowania  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:

LITERSKI  Wiesław

zgłoszony  przez  KWW  ZWS,  Lista  nr 1

i qJ Fi-
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V."Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  mężów  zaufaiiia  z wymienieniem  konkretnycli  zarzutów");  jeżeli  nie ma,

wpisać,,brak  zarzutów" lub,,brak  mężów zaufania": brak męMw  zat4ania
VN."  Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  członków  Komisji  z wymienieniem  konkretnych  zarzutów"";  jeźeli  nie ma,

wpisać,,brak  zarzutów":  brak  zarzutów

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

Przy  sporządzeniri  protokołu  obecni  byli  członkowie  Komisji:

1)  Ćwielowska  Dorota  - Przewodniczący

2) Górczyńska  Barbara  - Zastępca  Przewodniczącego

3) Cliojnacka  Wanda  Elżbieta  - Członek

4) Gryczewska  Bożena  Anna  - Członek

5) Karbowski  Robert  - Członek

(p.pdpis

(pqdpis)

6) Krasińska  Alicja  Elżbieta  - Członek

7) Przybyszewski  Michał  - Członek

8) Słomska  Agnieszka  Wioletta  - Członek

9) Wójcik  Magdalena  - Członek

(podpis)

a )Jezeli  tieść dogcząca danego punktu nie inieści się i'ia Toiinularzu, nalezy do}ącz) ć lą do protokolu,  zaznacza)ąc to w odpowiediuiu  punlicie piotoło)u
-'  ] W i az»e zgloszeinii uicag 1:ii zez męzóti zau Tania 1uL cz+onkow Koinisji,  stai'iowisko Koinisji do zai zuiótv na1ezy do%czyć do pi oto+iolu
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