
WYB0RY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

PROTOKÓŁ Z WYB0RÓW

do Rady Gminy Pilchowice sporządzony dnia 21 listopada 2021 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Pilchowicach.

1. Wybory uzupełnia]'ące do Rady Gminy Pilchowice zarządzono w jednym okręgu wyborczym, w którym wybierano  1
radnego.
H. Komisja stwierdziła,  co następuje:
J^L.   ',`,T-,LLijTć','   r|JC   PTL,+-Ł,TGTT,ĘĆHT|C;   T*'   .....   CThTęglu(actl)   T*",Ł;c;Tc=T/=(}.c:),   tj.   CłGĘgii   TU-.....,   Tir   .....,   Tir   .....,   r,.-.......   =

Pi;'*-_+i   t+-u'r`-l:   LTtjc:t=C;-n'GL:j(}-CŁ)   1i=r,ili::)   1::LL,.:atś-n-   L   :fi±CgG,   -r,'   =T„T`Lą2'r\|]   =   C=/=    .....   =aL:=(}-,`ćT„-}
-izrc,.-La](}.,`c))riLi[GtriŁii}i:c,'CL).

8.  Głosowania  nie  i)rzeprowadzono  w  1  okręgu  wyborczym,  t].  okręgu  nr  6,  w którym  zarejestrowano  o7lkc) jednego
kandydata na radnego.
iii.   łr`C=±€.'a   PctT,`,icrdzć,,    i±   C=+,TTia+T6    PrL,tc,Tńc;ł,.   g+CL3C'„'C,Lia   Cd    .....    CtTn'Gtc'*Tcj(_}'CLL,)   ikc=:.;ji   '„'',tG:C=Cj(_}'±)

::..J.-Lńlff::-,-/TiłTn-5Tn-6lci5U-r.-GTlia.

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 maiidat.

Wybory odby}y się.
Głosowania nie przeprowadzono.

8.  W  związku  z  tym,  iż  w  okręgu  wyborczym  zos[ała  zarejestrowana  tylko  jedna  ]ista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

NTERYCTIŁO Józef Paweł
zg}oszony przez KWW SIEDEM SOŁECTW JEDNA GMINA, Lista nr 1
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V..)Adnotacja  o  wniesieniu  uwag  przez  mężów  zaufania  z  wymienieniem  konkretnych  zarzutów.ł);  jeżeli  nie  ma,
wpisać „brak zarzutów" Iub „brak mężów zaufania": Brak męźów zauram.a

VI..) Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  członków  Komisji  z  wymienieniem  konkretnych  zarzutów.+);  jeżeli  nie  ma,
wpisać „brak zarzutów":  brak zarzufów

VII..)  Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag": brak i/wag

Przy sporządzeriju protokołu obecni by]i członkowie Komisjj..
1) Wymysło Elżbieta Helena - Przewodniczący

2) Kabaczyńska Sylwia Agnieszka - Zastępca Przewodniczącego

3) Gąbka Wojciech Zdzisław -Członek

4) Grzelak Mateusz Rajmund - Członek

5) Klimczak Zdzisław Tadeusz - Członek

6) Suliga Bemadeta Mana - Członek

7) Surdel Anna Maria - Członek

8) Wącirz Justyna - Członek

Zalączniki:
Pi-otokół obsadzenia mandatów bez głosowania z 1 okręgu wyborczego.

*) Jezeli treść doLycząca  daT[ego punkiu nie mieś( i  sLę na  foi"ulaTzu, rL®lezy doląłzy[ ]ą do p[otokoh, zazJ`aczó]ąc .o w odpowiedTi)m punkc`e protokohi

-.) W razle zglos2enla uw@B przez mężów zaufanle lub czbnków Komisji, stano`^risko Komlsjl  do zarzu`ów naLezy dolączyć do pro.okolu,
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Załącznik do protol{ołu z wyborów

WYBORY DO RADY GMINY

Liczl)a mandatów:
utwomony dla wyboru Rady Gminy Pi]chowice

PROTOKÓL 0BSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA

do Rady Gminy Pilchowice sporządzony dnia 21 listopada 2021 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Pilchowicach.

1.   W wybo[ach do Rady, w okręgu wyborczym nr 6, obejmującym 1 mandat:

Zo§tała zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów obejmująca 1 kandydata:

Lista nr 1 K\^7\^7 SIEDEM SOŁECTl^7 JEDNA GMINA
NIERYCHŁO Józef Paweł

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

3..)    Adnotacja  o  wniesieniu  uwag  p[zez  mężów  zaufania  z  wymienieniem  konkretnych  zarzutów..);  jeżeli  nie  ma,
wpisać „brak zarzutów" lub „brak mężów zaufania": brak męźo'w zaufania

4..J    Adnotacja  o  wniesieniu  uwag przez  członków Komisji  z wy[nienieniem  konl{retnych  zarzutów");  ].eżeli  nie  ma,
wpisać „brak zaizutów": brak zarzufów

5..)     Inne uwagi; jeżeli  nie ma, wpisać „brak uwag":  brak i/wog

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisj i :

1)     Wymysło Elżbieta Helena -Przewodniczący

2)      Kabaczriska sylwia Agnieszka -Zastępca przewodniczącego

3)     Gąbka wojciech zdzisław -Członek

4)      Grzelak Mateusz Rajmund -Cżłonek

5)      Klimczak zdzisław Tadeusz -Członek

6)      Suliga Bemadeta Maria -Członek

7)      SurdelAnnaMana -Członek

8)     Wącirz Justyna -Członek

-) Jezeli iięść doiycząca d3[teEo piLnmi rie miesci się łta  forrrLulaJzu.  Balezy dolączyć )ą do protokołu, zaznaćzając to w odpowiednim punkcie pro`okohi
+.) W Tazie zghszenia uwaB przez męzów zau(ania lub czbnków Komisji, staTto"5ko Komls]]  do zaTzu(Ów na`ezy do}ącż){  do pTo(okolu
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