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l'iczba q,vborcćrrv uprur.r,nitrrl_vch do głosowania {ulnies:L:lołł,lc!t v, :lpisie, z.

uv,:gląrtlzieniełn clodułkowl,t:h _|brmultlrłv) r.v cllrvili zakończenia głosolvania
1 8 4 a

la w tvnl unlićs7cztrnvch w części A sllisu tvvbol,ctilv io!>ylvatele po!sc,l.) l 8 + 1

lb w lyn1 umieszczon1,,ch w częŚci B spisu wyborcórv (oby71,1,7ęlę UE nk:bętląt:y
łl bllł, a te lallzi p o l s k i n t i )
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NA KANDYDATÓW NA WOJTA

Glosowanic rozptlcz_qłtl siq rv rlnilr ó wrz,eśnia 2020 r, o godż. 07:00 i trrvałtl clo godz.. 2l :{){).

I. ROZI.ICZENIE stIstj lvYtsoRcolv I IiĄIłT I}o GŁosol.VANlA

Urvirga!Sunlaliczbzpkt.4ai4hmusib,vćrórvnaliczbiezpkt.4.Srrnlaliczbzpkt.3i4powinnaLryćtćwnaliczbiezpkt,2.
1eśii iirk nic jcst - pffypuszczalną pz1,,czynq nalcz_v opisać w pkt, 1.1. J

t
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Uwaga! Surna liczb z pkt. la i lb nrusi b_vć równa liczbie z pkt. l

2
l-iczba otrzYnranych prz-ez rtbrvrxlorr,ą kclmisję rvvborczą kart łlcł głosor.vania, ustalclna po
ich prz-eł iczen iu przed rozpoczęciem gl osrl rł an i a

l 6 5 9

a Liczba kart niewykorzvstanvch 7 0

.1
l,iczba w,vborcrirł, któr1.,nl lvydarlo karty- clo gk:sowania iticl,bu pulpisrj,pv tt, .spisie oru:
uthr,łłttcje (, v;\-d.urill. Ałrły 6", pom,ierd:.enitl podpi,sełn v spisit:)

9 3 9

+it w tyln w częśr:i A spisu rvvborcćllv (t;by*,tttele po!sL-1,) 9 1 q

4Ł"l w i}n1 w częŚci B spisu rvvbcrrców (tlbt,łłł.llele LiE liebętky,v tlbwtąt<:kłmi pol.skimi) {J

II. GŁoso}vAN IE Y&ZEZ PEŁN o§to CNIKA I GŁ oso\,YANIE KC}RE§PONDEN CYJNE
Licz,ba r,vybclrców glosirjących przez pełnomoenika lliczba kąrt do głosov,ania wvdanłch
łltt 1lodstctwie aktół, pełnorłtot-łtictlvtl ołrzYilailv-ch prz,e:, a]ly,6rgl6rrr1 krlmisję t+,ybort,z.ą)

I-ic zba rłyborcórł. ktłiry rn,,vy sl an o pa kietv rvyt,nrczc

Liczba rltrzvr:ranvch kopcrt zwrotn1.,ch r.v g}osc;waniu kclrespondencljny,nr

I-iczba kopert z\łlroinvch w głostlwanirr korcspondencyjnym, w których nie było
oświadczenia o osobist,vtu i ta.inym r:ddanitł głosu

Liczba kopeń ztvfotnych rv gklsowaniu korespon<lencl,jn;.,nr. rv któryclr oświiidczenie nie
b;-lo podpisane pft-e7. rvvborcę

L.icz_ba kopen z,rvrolnyclr rv gif|§owaniu koresptlłdencl,inynr. rv któI-1,,ch nie byłil koperty
na kalt_v do głrlsotłalria

Liczba kopcrt złr,rcrłnvch w glostrrł,anirt ktlrespontlenc1,_jny.-m, rł którl,ch znajdou,ała się
niczaklejona kopcrta na karty dcl gtosorvania
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l,icz_bti kilperr na karty d<l gk;stlrvania w §!łclstl*,aniu k<lrcsponcle ncyjnYm lvrzuctlnvch clo

urny
0

1

Lwaga! l,iclbal.pkt.7nienoże. 1yćrviększaodlicz,byzpkt.(l--§unlaiicz-Llz,pkt. 1a-7enieInoŻebl"Ćmniejszaodlicz}Yz,
pkt,7.

III. USTALENiE WYNIKÓW GŁOSO1VANIA

olrwtlcltlwa ktlnlisja wv.borcza stlvierdziła. że pieczęcie na umie prjzostiłły nicnaruszłltlc. Po rł.r'jęcirr kan z urnl'komisja ustaliła

na ich podsizrrł,ic następltiipc lvyniki głosorvaniu:

L]waga! I_.iczba z pkt. 8 pomniejszrlna o licz_bę z pkt. 8a porvintta bl,ć rólvna liczbie z pkt, 4. Dodatkowo liczba z Pkt. 3a nie

powilrna b_vć lviększ,a o<l licz..b1., z pkt. 7e ; jcśli tzrk nie jest 
- przypuszczalną prz-yczynę należ-y o]-'isaĆ rv pkt. l5.

L*waga! Sulna liczb l.pkt.L} i l0 musi byci l,tilvna ltczbie l,pkr. 8. .łcśli rv pkt. 9 liczba_jest rviększa łiża,prz_VczYnę neleŻY

r:pisac' u, pkt" lb.

8 Liczba kart rv;,.iętycii z urn1,
(} 9

8a
w tym liczlra kart rvyjęt_vch z kł.lpert na kan_v <lo giosclrvaniil rv głtlsor,r,aniu

kc respontlerlcł, j tlyrn
{J

() Liuzba kart niewaź_n_vch !inn;-ch ni!, ur,ądrswłl y5ląl6sle ILlb nict}l)atr:.(ltt,-ch pieczęcit1

tł b tl, tl tl o vt ej kl n,ti sj i n,,v b o rc zej }
'l

* 0

l{} Licz.ba kart ważn_vch 9 3 o

1l Liczlla glosów nieważnvch {:. kur' wtlż.łll,clt)
-]

11a
rv t,,vin Z powt,ldu postawienia Znaku ,,X" obok nazwiska clrvóch lub rviększej liczby
kandydatirv

,]

1ltl w tvnl z ptlu,odu niepcrstarvienia znakrr ,.X" obok nazwiska żadnego karrd.vdata * )

llc w t},n] Z pt)rł;l)du postarvienia z.-naku ..X" rv.vlącznie obt>k nlrzrviska skreślonegcr

kandydate
0

[,:rvaga! Srrma liczb z pkt. llą- llc musi b_vć ró,"vna licz,bie z pkt. l1.

12 i_iczba gk,lsórv rvażtlych t,ltldan1,-ch łącznic nil wszystki.h kand,vdatórł (:.kłlł,t lt,ttlłtl.'clt) () 3 1

l.Jrvaga! Sunla liczb z, pkt. ll i l2 nrusi być riirvna liczbie z, pkt. ]0,

kl/
tr§

:

fil,n#ą
Hfue.
=#,^-Lilvaga! Surlra glosrirł, tltl<ianych na,,vsz1,.stkiclr kanilyclatór,v (rubll,ka..Rilzenl"'1 i gklsórv nicrvaźnvc:h (Pkt l1.1

licztrie z pkt. l0. czyli liczlrie kalt ważn1,,r":h.

musi być

ryt
{

ł1

i3, Na poszczególnych kandydatółv na rvójta oddanł następujące liczby głosów waŻnych:

t.p. i,iazwisko i imię - imiona
Zgłosztłny przez
(skrót nazrły komiletu rvyborczego }

Licztla głosółr, ważn3,,ch

l NOWAK Julitta Vlałgorzata .

KWW JULI]]] ;\ MAł.GORZATA
tiowAK

+ a i} ]

] SOŁTYSIAK Jerz1, Jalłrsłarv Kww },jASZ CZAS l 8 J

3 WRÓBEL Parvcł Darvicl K\łlł PA\\ł-A D;\WID;\ WRORLr\ § ,l

Razem () 3 ?

Wersja 2.3.23.0 KLK z, dn. ]020-09-0ó

illll]lillllllllllilllllllllillilililllllilllllll$llllllllllllll]lllllllxllllillllllllllllilllllllllil
4ba l -0c4c-2bae- i tctZ-b7t9- 1 80d-89e? -8ead

ą9łą:

:'.:.] ]



-_-)-

rv. UwAGt I ADNOTACJE
l.i -; Urvagi o prz!,pus7_czainej prz1,,czy,nic róznicy pornięilz1,,silnrą liczbz pkr.3 i4a liczbązPki. 1:jeź-eli róŹnicanie

r.\,1,stępuje, rvpisaci,.brak urvag" :

br,sk łłttłg

1_i"j l..l,,vagi oprzylluszcz,altle.i przycz__v*nie róż.Iricy pomiędzy licz,b4z.pkt.8poniniej§zcnąo licr,bęz,Pkt.8aa łiczbąZPkt"

4. a takż_c l,przy-pus7.c7.,ĄLnej pr-z1.,czynie różnicy pomiędz;- |iczbąz pkt. 8a a liczlląz- pkt.7e; jeź.eli rÓżniCe nie

rvl,stęprrj ą. lvpisać ..brak uwag" :

brctk uv,ag

](r-] Ul,,,agi o przypuszczalr}ej prz,yczyllie wysĘpienia kart niervażn_vch 1pkt. 91: jeżeti liczba u'pkt.9 wYnosi 0^ r.vPisać

,,brak rtrvag":
brak ulvłtlą

l? -l !V trakcie głoscllvania w_vdano następu,|ące zarzątlzenia,, jeżcli nie wydanrl, wpisać ,,britkzarza-dzł:ń":

bruk z.ar:lLtt:eń

l8') AcJnonc.!a rl rvniesieIlirr u!\,ag pfzez lnęż(;w zatttaniir z_ rv_vrłrienicnieni konkrctnych zarzttttllv 
-'J. jezeli nie ma,

r.vpisać odptlrviednitl ..brak z-arz.utórv" Iub ..brak nręż-ólv zautalrir rv tlbrvtldzie":
brak:.cłrłłrił-

]9') Ą(lnotar.ia o lvniesieniu tl\łag przc7, człcłllkćlrv obrvorlowej konlis_ii wybolczej z w!'nlienieniem k0nkretn_-vch

żerz\)lów ""', jcź.ii rlie rna, rł,pisaĆ ,.61ą|i 7317pt(trv":

brtlk iurł,ałółt,

]() 
-l lnne urvagi: jeźeli nie nra_ rvpisat' ,,brak rrrvag":

biak Lłłtrłg

Prz1,, sJx;rządzeniu protokołu obecni b.vti członkolvie obrvodorve_j konrisii lvyborczei:

l } Starviere.j Anita Joianta

2; lJohdankiewiezl)orota

]} Betle.i Wertlnika Daril

.X) Bohłlankicwicz, Reibert

5 ) Czvż Karolina

{r) Ko]is Zof'ia

7l Krrcz1,,ńska\,lalwina

tt.l \4ajervska i!{onika

9) \4alarczyk Pal.veł

tOJ lłeutcr Teresa

l l l Tutaru lllricnii \4aril

przerł,odniczący

Zastępca Przervotin iczącegr,l

CzJc-,nek

Członek

Człclnek

Cz-łonek

Człctnek

Członek

Czlone k

Członek

Członek

błąrrł yć.W:*)o--furń,k; 
.Pplbl rl.k-ąiłz-

-i
Jeź_eli treść do§cząca <lancgr.l punkttr pfotokołu nie lnieści się na tbnntr}anrr, naleźy dołączyĆ _ją do protokołu"

zaaneczaiąc t<r w odpotviedrrirn punkcic protoktlłtr.

W razie ztklszenia uwag prl.ez ntężr.lrv zaufania lułr członkórv obwodowej komis,ji wyborcze,j, §tanolviskt)

obwodowej korriis.ii wybort:zej u,tłllec zarzttiórv należv dołącz,yć do prcltrlktrłu
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