
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIE J

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach sporządzony dnia 23 kwietnia 2017 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w 
Zdzieszowicach.

I. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzono w 1 okręgu wyborczym, w którym 
wybierano 1 radnego.
II. Komisja stwierdziła, co następuje:
A. Wyborów nic przeprowadzono w ..... okręgu(ach) wyborczym(ych), tj.-okręgu n r .... , nr -nr ...... nr .—.... z
powodu braku zarejestrowanej (ych-)- listy (list) kandydatów na radnego, w związku z czym ..... mandat(y/ów)
pozostał(y/o) nicobsadzony(c/ch).
B. Glosowania-nie przeprowadzono-w ..... okręgach wyborczyeh—tj- okręgu nr .... , nr .... , n r ....., nr ......—nr...,
w któryeh-z-af&jestrowano tylko jednego kandydata na radnego.
III. A. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 1 obwodowej komisji wyborczej.

Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając 
liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów 
(kandydatów z tych list) ustaliła następujące wyniki wyborów.

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano 86
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1. W YSOCZAŃSKA Irena
zgłoszona przez KWW IRENA W YSOCZAŃSKA, Lista nr 1

* * * 1 5

2. STANUCHOWSKI Dariusz 
zgłoszony przez KWW GSL, Lista nr 2

* * * 3 5

3.
MIKITIUK Witold
zgłoszony przez KWW WITOLDA MIKITIUKA, Lista nr 3

* * * 3 6

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

MIKITIUK Witold
zgłoszony przez KWW WITOLDA MIKITIUKA, Lista nr 3

* * * 3 6
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IV. ‘) Adnotacja o wniesieniu przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych
zarzutów**3; jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak osób pełniących funkcję mężów zaufania”: brak 
osób pełniących funkcję mężów zaufania

V. *3 Adnotacje o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów**3; jeżeli nie ma,
wpisać „brak zarzutów”: brak zarzutów

VI. *3 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: brak uwag

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:
1) Wąsik-Kudla Monika Maria - Przewodniczący

2) Malicka Katarzyna - Zastępca Przewodniczącego

3) Juszczak Agnieszka Monika - Członek

4) Kowalska Anna - Członek

5) Krukowski Marcin Ryszard - Członek

6) Stanuchowska Justyna Kamila - Członek

7) Wieczorek Teresa Matylda - Członek

Załącznik:
Zestawienie wyników głosowania z 1 okręgu wyborczego.

*) Jeżeli treść dotycząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w odpowiednim punkcie protokołu.
**) W razie zgłoszenia uwag przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów należy dołączyć do protokołu.
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