
WYBORY PRZEDTERMINOWE WÓJTA GMII{Y WIDUCHOWA

pRoToKóŁ wyNIKów cł"osowANIA r wynrn<óly wyBonórr
wó"lrł GMII\W wIDUCHowA

sporządzony dnia 7 vłrześnia 2020 r.przez Gminną Komisję Wyborczą wWiduchowej.

I. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokĘ głosowania od 4 obwodowych komisji wyborceych i na podstawie tych protokołów
ustaliła następujące wyniki głoso,wania:

Uwaga! Sllma liczb z pkt 1a i 1b musi być równa licztlie zpkt I.

Uwaga! Liczba z pkt 5 nie może być większa od liczby z pkt 4. Suma liczb z pkt 5a - 5e nie może być mniejsza od liczby z pkt 5.

Uwaga! Liczba z pkt 6 pomniejszona o liczbę z pkt 5a powinna być równa liczbie z pkt 2. Doda&owo liczba z pkt 6a nie powirma być większa
, od liczby z pkt 5e.
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L
Liczba wyborców uprav,nionych clo głosov,a,nia (łmieszczonyth w spisie, z
uwzględnieniem dadatkawych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 4 2 5 4

1a w tym rrmieszczonych w części A spisr wyborców (obywatele polscy) 4 2 5 4

1b
w §nn umieszczonyó w części B spisu wyborców (oĘwatele IJE niebędqcy
obywatelami polskimi) 0

2
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowarria
(liczba podpśów w spkie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenią
podpisemw spisie)

7 7 8 1

a_ w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1
,7 ó 1

2b
,\,v fym w części B spisu wyborców (obywatele W niebędqcy obywatelami
palskimi} 8

Uwaga! Sunra 1iczb Z pkt 2a i 2b rnusi tlyć rórvna liczbie z. pkt 2,

3
Liczba wyborców $ozujących pzez pełnomocnika Qiczbakart do głosoulania
wydanych na podstawie aktów pełnomocnictw a otrzymanych przez obwodow e
komisjewborcze)

7

4 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0

5 Liczba otzymanych kopert zrłrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0

5a
Liczba kopert zwrotlrych łrr głosowaniu korespondenryjn3rm,,w kórych nie było
oświadczenią o osobistym i tajnym oddaniu głosu

* 0

5b
Liczba kopert zwrotrrych r,v głosowaniu korespondencyjnym, w których
ośrrńadczenie nie było podpisane przez rłyborcę

i< 0

5c
Liczba kopert zwronryó w głosowaniu korespondencyjn5m, w których nie było
kopeĘ na karry do głosowania 0

5d
Liczba kopert zwrofirych w głosowaniu korespondenryjn5rm, w których
znajdowała się niezakiejona koperta na karty do głosowania 0

5e
Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym
wrzuconyó do urny 0

6 Liczba kart wyjętych z urny 1 oU 1

6a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na kaxy do głosowania w głosowaniu
korespondencyjnym 0
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7
Liczba kart niewźnych (innych niż urzędowo ustclane lub nieopatrzonych
pieczęcią obwadowej kamisji wyborczej) 0

() Liczba kart waznych ,l
B 1"

Uwaga! Suma liczb z pkt 7 i B musi być równa liczbie z plt 6.

9 Liczba głosów niewaźnych (z kart ważnycĘ 1 4

9a
w tym z powodu postawieńa znaku,"X" oboknazwiska dwóchlubwiększej
Iiczby kandydatów

* 2

9b łv tym z powodu niepostawienia znaku ,,X" obok nazwiska żadnego kandydata 1 2

9c
I^I tym z powodu postawienia zrraku,fi" wyłącznie obok nazwiska slaeślonego
kandydata 0

Uwaga! Suma liczb z płt 9a - 9c musi być równa liczbie z pkt g.

10
Liczba głosów waznyó oddanych łącznie na wszystkich kandydatów
(zl<artwabEń) l 7 6 7

Uwaga! Slrma liczb z pkt 9 i 10 musi być równa liczbie z pkt 8.

11. Na poszczególnyń kandydatów na wójta oddano nastpujące liczby głosów waźnych:

Uvnga! suma głosów oddanyÓ na wszystkich kandydatów (rubryka ,§azemJ i głosów ńewłżnyó (pk 9) musi być równa ticńie z pkt Ę czyli
liczbie kart waznych.

II. Komisja snłierdziłą ze:
12. Liczba głO§Ów stanowĘca więcej nź połorrę g}osów waznych wJnnagana dla wyboru wójta wynosi 884.
13. Wymaganą liczbę głosów uzyskał i na wójta został wybrany:

Nazwiskoiimię-imiona Zglosł,oły przez
(slcót nazwy komitetrr wyborczego)

WRÓBEL Par,veł Dawid KWW PAWŁA DAWIDA V/RÓBLA

P Z@"o,r p^€,u,{" b"ri W [&&u 7alor Ĵ,

Lp. Nazwisko i imię - irniona Zg|oszany przez
(shót naz$ry komitefu wyborczego)

Liczba głosów ważnych

1) NOWAK Julitta Małgoaata KW\,V JULITTA MAŁGORZATA
NOWAK 4 t 4

2) SOŁTYSIAK Jerry Jarosław KWWNASZ CZAS , 8 1

3) WRÓBEL Parryeł Dawid KV{\ĄrPAWŁA DAWIDA
WRÓBLA 9 7 2

Razenr
1 7 A

3>ęfu.ł,, Sęceasa.
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III. tIwAGI I ADNOTACJE
14.-) Adnotacja o vyniesieniu uwag przez mężńw zaufania z wyrnienieniem konlcetrrych zarantów*); jeżeli nie mą łvpisać ,,brak

zarzutóv/' lub,,brak mężów zaufania": Brak mężów zaufania

15.") Adnotacja o łvniesieniu uwag przez członków Komisji z wymieńeniem konlaetryó zarzutów**); jeżeli nie mą wpisać ,,brak

zalzutóuf ' : Brak zqrzutów

].6.-) lnne uwagi; jeżeli nie mą wpisać ,,brał uwag': Brakuwag

Przy sparządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

1) Wozniak Maria - Przewodnicząry

2} Gorący Tadeusz - Zastępca Przewodniczącego

3) Bugaj \{ioleta - Cżonek

Ą Czyż Danuta Maria - Członek

5) Jurkowska Małgorzata Anna - Członek

6) Menki Zdzi§auł - Cźonek

7) Prahl Agrdeszka Anna - Członek

8) Przygoda Sławomir - Członek

9) Sacawa Bogdan Leszek - Cz,łonek

lJeżeli treŚĆ dotycząca danego punktu protokołu rrie mieści się na formularzu, naleĄ dołączyć ją do pmtokołu, 
"u^ucz":ąc 

to * oOpo*iea"i* pu"t i" p*}W 
razie zg}oszenia uwag przez mpróul zarrfania lub członków Komisji, stanorrisko Komisji wobec zarzwów naHzy łtĆączyć do protokołu_

rI}rotr
(DoĄis) l

9,rr.ę&- rg
kłił....L.ąrł4

(FdEis)

.,M,_e.ą.kł*ra_
/ (podiś)

WIDUCHOWEJg
| (pieąęcKmisjll ?
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