WYBORY DO RADY GMINYIMIEJSKIEJ~
PROTOKOL Z WYBOROW UZUPELNIAJJ\CYCH

do Rady Gminy Brody sporZ(Jdzony dnia 15 listopada 20 15r. przez

Gminn~

Komisjy WyborcZ(J w Brodach

I. Dla wyboru Rady Gminy w Brodach utworzono I okryg wyborczy.;

w kaZdyrn okrygu wyborczym wybiera siy 1 radnego.
II. Komisja stwierdzila, co nastypuje:
A.I Wybor6w nie przeprowadzo w .......... okrygu(ach) wyborczym(ych), tj. okrygu nr ..... , nr ..... , nr ..... , nr .......
(Iiezba)

z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydat6w na radnego, w zwi~zku z czym ................................ ..
(Iiczba)

mandat(y/6w) pozostal(y/o) nieobsadzony( e/ch).
8. 2 Glosowania nie przeprowadzono w .............. okrygach wyborczych, tj. okrygu nr ..... , nr ..... , nr ..... , nr ...... , nr ... ,
(Iiezba)

w kt6rych zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego.
III. A. Komisja potwierdza, iz otrzymala protokoly glosowania od 1 obwodowej komisji wyborczej.
(Hezba)

Na podstawie tych protokol6w Komisja sporZ(Jdzila zestawienia wynik6w glosowania w okrygach i uwzglydniaj~c
liczby glos6w wamych w okrygach wyborczych oraz glos6w wamych oddanych na poszczeg61ne listy kandydat6w
(kandydatow z tych list) ustalila nastypuj~ce wyniki wybor6w.
Okr~g

wyborczy nr 2 obejmujl}cy 1 mandat.

Wybory odbyly siy .
Glosowanie przeprowadzono.

1. Glos6w wamych oddano

46

2. Na poszczeg6\ne listy kandydat6w i kandydata z tych list oddano

nastypuj~c~

Iiczby glos6w waZnych:

EKSTERT ANTONINA R6zA

1. zgloszona przez KWW LEPSZA GMINA BRODY  LEPSZE LUBUSKJE, Lista nr I

2

7

1

9

2

7

LANICKA JADW IGA
2. zgloszony/a przez KWW NASZA GMfNA  NASZ DaM, Lista nr 2

N'
.
I
I ra d nym'lI:
I 6w otrzyma 1/a I. zosta 1/a wylb rany,a
aJwi~ceJ
wazme 0 dd anych glos

EKSTERT ANTONINA R6zA
zgloszona przez KWW LEPSZA GMINA BRODY  LEPSZE LUBUSKIE, Lista nr I

B.3 W zwi~u z tym ,iz = = kandydat6w z list (Iista nr ...... , lista nr ...... , Iista nr ...... , Iista nr ....... ) otrzymalo
najwiyksZ(J i r6wn~ liczby glos6w:
-

radnyrn(~)

zostal(a) kandydat(ka) z listy nr ......... , poniewaz otrzymal(a) najwiyksZ(J liczb y glos6w w wiykszej
liczbie obwod6w glosowania

-2

(nazwisko i j m i ~  imiona)

zgloszony/a przez ........... . ... ... ...... .... ........ ... ... ........ .. .... , Lista nr
(,kro, nazwy komi,.,u wybon:zego)

radnym(ll) zostal(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr .... .. w zwil}Zku z tym, i:e talae liczba obwod6w, w
kt6rej kandydaci uzyskali najwif(ksZ4 liczbf( glos6w byla r6wna:
(nazwisko i imi~ - imiona)

zgloszony/a przez ......... ........ . .. ... ... .. .. ..... . .. . ........ .. .. .. ..., Lista nr
(,kro, nazwy komi,.,u wyborczego)

(opis przebiegu losawanis)

!ista kandydat6w, nastf(pujllCY

(nazwisko i imi~ - imiona)

zgloszony/a przez ......... ........ . . .. .... ........ ... ......... .... .. .. ... , Lista nr
(skr6, nazwy komi,.,u wyborczego)

D.4 W zwil}Zku z tym, iz w okrf(gu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wybor6w nie przeprowadzono i w
okrf(gu nr I mandat pozostal nieobsadzony.

IV:") Adnotacja 0 wniesieniu przez osoby pemiijce funkcjy rnyz6w zaufania uwag z wyrnienieniern konkretnych
zarzut6w···);jereti nie rna, wpisac "brak zarzut6w" tub "brak os6b pemiijcych funkcjy rnyZ6w zaufania":
"brak os6b pelnhlcych
V:")

funkcj~ m~:i6w

zaufania"

Adnotacje 0 wniesieniu przez czlonk6w Kornisji uwag z wyrnienieniern konkretnych zarzut6w···); jezeJi nie rna,
wpisac "brak zarzut6w"
"brak zarzut6w"

VI:") lnne uwagi; jezeli nie rna, wpisac "brak uwag"
"brak uwag"

Przy sporzlldzaniu protokolu obecni byli:

I)

Beata Ewa Kowalczuk -

przewodnic~ca

zast~pca

2)

Barbara Czahajda -

3)

Tomasz Przemyslaw Borek - czlonek

4)

Barbara Wieslawa Kowalczuk - czlonek

5)

Anna Katarzyna Jurys - czlonek

6)

Dariusz Domanski - czlonek

7)

Andrzej Turowski - czlonek

przewodniczllcego

Zal<lczniki:
Zestawienia wynik6w glosowania z
Protok61 obsadzenia rnandat6w bez glosowania z ............ okrygu wyborczego.
(Iiezba)

")

"')

niepotrzebne skreslic lub pominllc
Je2:eli tresc dotyc~ca danego punktu nie miesci si~ na formularzu, naJe2:y dolllCZYC jll do protokohJ, zaznaczajllc to w
odpowiednim punkcie protokolu.
W razie zgloszenia uwag przez osoby pemi(Jce funkcj~ mt;26w zaufania lub czlonk6w Komisji, stanowisko Komisji do
zarzut6w nale2:y dolllcZYC do protokolu
Wypelnia si~ w razie nieprzeprowadzenia wybor6w w kt6rymkolwiek z okr~g6w wyborczych.
Wypelnia si~ w sytuacji, 0 kt6rej mowa w art. 380 Kodeksu wyborczego.
Wypelnia si~ tylko w sytuacjach, 0 kt6rych mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego.
Wypelnia si~ tylko w sytuacjach, 0 kt6rych mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego.

