
WYBORY PRZEDTERMINOWE WO.ITA GMINY WIDUCHOWA

Kod terytorialny gminy
(clzielnicy m, st. Warszawy)

_1 2 0 6 0 o Nr obwodu głosowania >F 3

Siedziba Obwodowej Komis.ji Wy,bolcze.j
(aclres )

Świetlica Wie.j ska. Zelechowo 24. 1 1- l2l Krzywin

Gmina/
Dzielnica

gnr. Wicluchowa Powiat gryliński Województwo zachodniopomorskie

PROTOKÓŁ WYNIKÓW CrOSOWANIA W OBWODZIE
NA KANDyołrÓw NA WÓJTA

Głosowanie rozpoczęlo się w dniu 6 września ż020 r. o godz.07:00 i trwało do godz.21:00.

I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCOW I KART DO GŁOSOWANIA

Uwaga! Sumaliczbzpkl ai4bmusitlyćrównaliczbiezpkt.4.Sumaliczbzpkl3i4powinnabyćrównaIiczbiezpkt.2,
jeśli tak nie jest 

- przypuszc zalną przy czynę należy opisać w pkt, 14.

II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I GŁOSOWANIE KORESPONDBNCYJNE

1

Liczba wyborcórł, uprau,nionych do głosowaniir (attie,s-;,t:-,tllll,t:lt tł, ,s:1,1i,sie, -..

uly:,gl4lltienient dodulkou,l,c,lt,l'ormularłs,) w chwili ziikończeniir głosowania
8 5 1

1a w tym utnieszczonych w części A spisu wyborców (obt1vatele polscl,) * * 8 5 A

1b
w tyrn ulnieszczonych w części B spisu rł,yborców (tlbl,tt,ttIele UE niebądclcl,
tl btw tt t e l a nt i p o l,s k i m i )

* >! 0

Uwaga! Suma liczb z pkt, Ia i lb musi być równa liczbl,e z pkl 1

ż
Liczba otrzymanl"ch przez obrł,odorł ą komisję wyborczą kart do _qklsowania. ustalona po
ich przeliczeniu plzed rozpoczęcienr glosow,ania

1 6 6

_) Lic zba kart niewykorzystanych 4 8 8

4
Liczba wyborców. któryrn rł,ydano karty clo głosowirnia (lic:,btl 1lotlpisóll:w s]ri,l-ie or,t:.
adnotac.je o yt,l,c]al,Liu kar^, beł_ pohlierd:,eni0 podpi5ę,,, rl splsre)

2 1 8

4a w tym w części A spisu rł,yborców (olnwalele pol.stl,1 2 1 8

4b w tym w części B spisu rł,yborców (olll,tl.,ttlele UE niebącląc1,obll,,atelami polskinti) 0

Liczba wyborcórł, głosujących plzez pełnclrnocnika (1ł,:Drt kttrt do głosoltctttitt ly,ycltun,r,lt

tttl potlstawie ttktów pełnrntot,tlit,tlt,ct olr:l,nuttyc]t pr31, oblt,otloł,ą konli"s.jąlt,l,borc:t1)

Liczba wyborców. któryrn wvsłano pakiety wyborcze

Liczba otrzymanycIr kopert zwrotnych rł, gklsowaniu korespondencyjnym

Liczba kopert zrł,rotnych w głosowaniu korespondency,jnynl. w których nie było
oświadczenia o osobistyrrl i tajnyn oddaniu glosu

Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu koresponclencljnl,m. rł, których oświaclczenie nie
było podpisane pr7,e7 rł,yborcę

Liczba kopert zwrotnych w gbsowarriu korespondencyjnyrn. w któlych nie było koperty
na kirrty do głosowania

Liczba kopert zwrotnyclr w głosorł,aniu koresponclencyjnym. w których znajdowała się
niezaklejona koperta na karty do gklsowania
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'*rł'oS,

5 *
1

6 0

7 * 0

]a 0

]b '; 0

1^ 0

]d .* 0

el".F
L\lx\\u jr/{"ł-u (,ł'iiś.l.oł{

!



]e
Liczba kopert nir kiirty do głosowania w głosolł,anilr korespondency,jnym wrzuconych clo

urny
* 0

-2_

Uwaga! Liczba l pkt. 7 nie nloże być większa od liczby z pkt, 6, Surta liczb l, pkt. 7 a - 7e nie rr. oże być rnniejsza od liczby z
pkt, 7,

III. USTALENIE WYNIKOW GŁOSOWANIA

Obwodowa komisja wyborczir stwierdziła. że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po w,yjęcirr kart z urny komisja ustaliła
na ich podstawie następrrjące wyniki głclsowania:

Uwaga! Liczba z pkt. 8 poI-nniejszonir o liczbę z pkt. 8a powinnii być równa }icz,bie z pkt. ,1. Dodatkowo liczba z pkt. 8a nie
powinna być większa od liczby l, pkt. 7 e; jeśli tak nie .jest - przypuszczalną przyczynę naleźy opisać w pkt, l 5.

Uwaga! S uma liczb z pkt. 9 i l 0 musi być równa licz,bie z, pkt, 8. Jeśli w pkt. 9 liczba jest większa niż 0, przl-cz_v-,nę naleźy,

opisać w pkt. 16.

8 Liczba kart wl,jęty,ch z ulny * 2 7 8

8a
rł,tyrrr liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosorł,ania w głosowaniu
korespondencyjnyrn

>r * 0

9
Liczba kart nieważnych (inn.r,r,h ltiż, ur:ędotttl tt,slalurc lub nie oputrzlllllclt piet,:ąt,it1
olll otlow,ej kłnisji vłborc:.ej )

0

l0 Liczba kart waźnych 2 1 lJ

11 Liczba głosów niewirżnych (., kurl h,u:,11\,Cll) ik 3

11a
\ł,tylll z powodu postawienia znaku .,X" obok nazwiska clwóch lub większej liczby
kandyclatórł,

* 0

11b w tylll z powodu niepostawienia znaku ,.X" obok nazwiska żadnego kandyclata )k * 3

11c
w tym z powodu postawienia znaku ..X" wyłącznie obok nazwiska skreślonego
kandydata

0

Uwaga! Suma liczb z pkt. lla - l 1c musi być równa liczbie z pkt. 11

1ż Liczbir głosów rł,ażny,ch ocldirnych łącznie na wszystkich kandydatów (: ktrt v,ttżlt.lt,lt) 2 7 5

Uwaga! Suma liczb z pkt. 11 i 12 musi być równa |iczbie z pkt. 10

13. Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano następujące liczby głosów ważnych:

Lp. Nazwiskoiimię-imiona Zgłoszony przez
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

Liczba głosów ważnych

1 NOWAK Julitta Małgorzata
KWW JULITTA MAŁGORZATA
NoWAK

ił :r 7 1

2 SOŁTYSIAK Jerzy Jarosław KWWNASZCZAS * 1 0

3 WROBEL Paweł Dawid KWW PAWŁA DAWIDA WROBLA *
1 _J 4

Razenl 2 7 5

Uwaga! Surna głosów, oddanych na wszystkich karidydirtów (rubryka ,,Razenl") i głosów niewaźnych (pkt 1 l) musi być równa
liczbie z pkt. 10, czyli liczbie kart waźnych.
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Iv. UWAGI I ADNOTAC.IE
l,ł "'l Llwagi o przypr"rszczalnej przyczynie różnicy porlięclzy sunlą liczb z pkt. 3 i:ł a liczbą zpkt.2.;jeżeli różnica nie

15 
*)

Występuje, wpisaĆ ..brak uwag":
brak ul,tttg

Llwa_ei o przypuszczalnej przyczynie różnicy polniędzy, llczbtlz pkt. 8 ponlniejszoną o liczbęz, pkt. 8a a liczbą z pkt.

4. a także o przypuszczalnej plzyczynie różnicy pomiędzy |tczbąz pkt. 8a a |lczbąz pkt. 7e; jeżeli róźnice nie
występu.ją, wpisać,,brak uwag":
brak ux,,tLg

Uwagi o przypuszczalnej plzyczyllie rł;stąpienia kart nieważnych (pkt. 9):.jeżeli liczba w pkt. 9 r,vynosi 0, wpisać

,,brak uwag":
brttk ultctg,

W trakcie głosowirnlir wydano niistępujące zarządzenia,.jeżeli nie wydano. wpisać ,.brak zarządzeń":
brak :,arłld:eli
Adnotircja o wniesieniu uwag przez rlęźów zaufirniir z wvmienieniern konkretn1 ch zarzutórł ' '; jezeli nie ma,

wpisać odpowiednio .,brak zarzutów" lub ,,brak mężów zaufania w obwodzie":
brak

l9 "') Adnotacja o wniesleniu uwag przez członków obił,odowej komisji wyborcze.j z wymienienienl konkretnl,ch
zarzutów *'-'; j.ż.li nie l-na. wpisać ..blak zarzutów":
llruk :ur:lttólv

20 ''] Inne uwagi;jeźeli nie ma. rł,pisać ,.brak uwag":
brak ulyttg

Przy sporzildzeniu protokołu obecni byli czkxkow,ie obrł,oclowej koInisji wybolczej:

lbrę§ł:

16 
*)

IJ "''l

18 ")

H*r*ryą,1] Bielak Marzena Wiesłarł,a

2) Lis Roman Bogclarl

3) Czr_rbko Karolina

1) Dziwińska Mirela Dorninika

5) Gęsiak Stanisław

6) Juzyszl,n Józef

1) Łclszewska Halina

8) Sawicka Komelia Jolantir

9) Wełpa Monika

*)

przerł,odniczący

Zastępca Przewodniczące_to

Członek

Czbnek

Członek

Członek

Członek

Członek

Członek

Jeżeli treść clotycząca danego punktu protokołu nie rrrieści się nir fbrmularzu, należy dołączyć.ją do protokołu.
zaznacza_jąc to w odpowiednin punkcie protokołu.

W razie zgłoszerria uwag plzel mężów zaufirnia lub członkórł, clbwodowe.j kornisji wyborczej. stanowisko
obwodowej konlisji wyborczej wobec zirrzutów należ1,,dołączyć do protokołu
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