WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
do Rady Miejskiej w Tłuszczu sporządzony dnia 22 września 2013 r. przez Miejską Komisję Wyborczą
w Tłuszczu.
I. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tłuszczu zarządzono w:
– okręgu wyborczym nr 2 dla obsadzenia 1 mandatu
II. Komisja stwierdziła, co następuje:
A.1) Wyborów nie przeprowadzono w ............. okręgach wyborczych, tj. okręgu nr ............., nr
............., nr ............. z powodu braku zarejestrowanych list kandydatów na radnych, w związku
z czym ............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.
B.
Głosowania nie przeprowadzono w ............. okręgach wyborczych, tj. w okręgu nr ............., nr
............., nr ............., w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza
od liczby mandatów w okręgach. Po obsadzeniu mandatów bez głosowania w okręgach tych
pozostaje ............. mandatów nieobsadzonych.
III. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 2 obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgach i
uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na
poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list, ustaliła następujące wyniki wyborów.
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
437
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 1 — KWW PRAWORZĄDNOŚĆ W TŁUSZCZU
253
1)
SITEK Waldemar Zygmunt
253
Lista nr 2 — KWW ROMANA KRYSIKA
51
1)
KRYSIK Roman
51
Lista nr 3 — KWW TŁUSZCZAŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
133
1)
BALICKI Radosław Łukasz
133
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
SITEK Waldemar Zygmunt
z listy nr 1
KWW PRAWORZĄDNOŚĆ W TŁUSZCZU

253

A. 2) W związku z tym, iż ............. kandydatów z tej samej listy (lista nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) z listy nr ............. radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:
.............................................................................................................................................
B. 3) W związku z tym, iż ............. kandydatów z różnych list (listy nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
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1) radnym został kandydat z listy nr ............., której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .............
głosów, czyli najwięcej głosów:
.............................................................................................................................................
2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:
.............................................................................................................................................
C. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:
.............................................................................................................................................
W okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
D. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
E. 3) .............................................................................................................................................
opis przebiegu losowania w pkt B.2

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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IV.*) Zarzuty pełnomocników; jeżeli nie ma wpisać „nie zgłoszono”: **)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
V.*)

Zarzuty członków Komisji; jeżeli nie ma wpisać „nie zgłoszono”: **)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

VI.*) Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników wyborów oraz ewentualnymi zarzutami
pełnomocników i członków Komisji; jeżeli nie ma wpisać „brak uwag”:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:
1) Blusiewicz Kazimierz, przewodniczący komisji
2) Krześlak Ewa, zastępca przewodniczącego
3) Kruk Alicja, członek komisji
4) Kujawa Tomasz, członek komisji
5) Matak Krystyna, członek komisji
6) Młynarska Martyna, członek komisji
7) Zawistowska Sylwia, członek komisji

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

(pieczęć Komisji)

Załączniki:
Zestawienie wyników głosowania z 1 okręgu wyborczego.
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 pełnomocników lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów
należy dołączyć do protokołu.
*)

1)
2)
3)
4)
5)

Wypełnia się w razie nieprzeprowadzenia wyborów w którymkolwiek z okręgów wyborczych.
Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 122 ust. 2 Ordynacji wyborczej.
Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 122 ust. 3 Ordynacji wyborczej.
Wypełnia się tylko w sytuacji określonej w art. 188 Ordynacji wyborczej.
Wypełnia się tylko w przypadku określonym w art. 108 ust. 2 Ordynacji wyborczej.
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