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WYBORY UZUPE ŁNIAJĄCE DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Rady Gminy Świdwin sporządzony dnia 11 kwietnia 2021 r. przez Gminną Komisj ę Wyborczą w Świdwinie.
I. Wybory uzupe łniaj ące do Rady Gminy Świdwin zarz ądzono w jednym okr ęgu wyborczym, w którym wybierano 1
radnego.
II. Komisja stwierdzi ła, co nast ępuje:
A. Wyborów nie przeprowadzono w
okręgu(ach) wyborczym(ych), tj. okr ęgu nr
„ nr
„ nr
nr
powodu braku zarcjcstrowancj(ych) 1isty(li3t) kandydatów na radnego, w zwi ązku z czym
mandat(y/ów)
pozostat(y/o) nicobsadzony(c/ch).
B. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okr ęgu wyborczym, tj. okręgu nr 15, w którym zarejestrowano tylko jednego
kandydata na radnego.
III. Komisja potwierdza, i ż otrzyma ła protokoły glosowania od
obwodowcj(-ych) komisji wyborczcj(-ych)
ds. ustalenia wyników glosowania.
Iy. Komisja na podstawie protoko łów wyników glosowania w obwodzie sporządziła zestawienia wyników glosowania
w okręgach wyborczych i ustali ła następuj ące wyniki wyborów.
Okręg wyborczy nr 15 obejmuj ący 1 mandat.
Wybory odby ły się.
Głosowania nie przeprowadzono.
B. W zwi ązku z tym, i ż w okręgu wyborczym zosta ła zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, nast ępuj ący
kandydat uzyska ł mandat radnego bez przeprowadzenia g łosowania:
SERAFIN Mariola
zgłoszona przez KWW MARIOLI SERAFIN, Lista nr 1
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-2V.Adnotacja o wniesieniu uwag przez m ężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów; je żeli nie ma,
wpisać „brak zarzutów" lub „brak m ężów zaufania": brak zarzutów
VI. Adnotacja o wniesieniu uwag przez cz łonków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów; je żeli nie ma,
wpisać „,brak zarzutów": brak zarzutów
VII." Inne uwagi; je żeli nie ma, wpisa ć „brak uwag": brak uwag
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1) Kierzek Lucyna - Przewodnicz ący

ketk Qt)

2) Leske Otto - Zast ępca Przewodnicz ącego
podi

LLQ1

3) Chodyko Magdalena Maria - Cz łonek
4) Chodyko Renata Teodora - Cz łonek
(podpis)

:bk .Teodr

5) Jaśkowska Renata Violetta - Cz łonek
(podp

6) Leske Danuta - Członek

(

(podpis)

7) Serafin Dagmara Anna - Cz łonek
8) Serafin Martyna Jadwiga - Cz łonek
9) Wiśniewski Paweł Mateusz - Członek
(podpis)

(piec4"omisji)

MłL

—K

Zalączniki:
Protokół obsadzenia mandatów bez głosowania z 1 okręgu wyborczego.
) Je że)i tresć doiyc7ąc daneg. punktu me mieści się na formularzu, nalezy do łączy ć j ą do prceokolu, zaznaczaj ąc (ow odpowiednim punkcie prorokolu.
) W razie zgłoszenia uwag przez m ężów zaufania lub członków Komisji. stanowisko Komisji do zarzutów nale ży dołączyć do protokołu.
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Załącznik do protokołu z

I

wyborów

I

WYBORY DO RADY GMINY

Okręg wyborczy nr: I 1 I 5 I Liczba mandatów:
utworzony dla wyboru Rady Gminy Świdwin
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PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ G ŁOSOWANIA
do Rady Gminy Świdwin sporządzony dnia 11 kwietnia 2021 r. przez Gminn ą Komisj ę Wyborcz ą w Świdwinie.
1. W wyborach do Rady, w okręgu wyborczym nr 15, obejmuj ącym 1 mandat:
Została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów obejmuj ąca 1 kandydata:
Lista nr 1 KWW MARIOLI SERAFIN
1 1 SERAFIN Mariola
2. W zwi ązku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów wynosi 1, czyli jest równa liczbie radnych wybieranych
w okręgu wyborczym, za wybranego na radnego uznaje si ę kandydata wymienionego w pkt 1.
3) Adnotacja o wniesieniu uwag przez m ężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **) ; jeżeli nie ma,
wpisa ć „brak zarzutów" lub „brak m ężów zaufania": brak zarzutów
4. Adnotacja o wniesieniu uwag przez cz łonków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów —); jeżeli nie ma,
wpisać „brak zarzutów": brak zarzutów
51 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag": brak uwag
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1)

Kierzek Lucyna Przewodnicz ący

2)

Leske Otto Zastępca Przewodnicz ącego

3)

Chodyko Magdalena Maria

4)

Chodyko Renata Teodora Członek

5)

Jaśkowska Renata Violetta

6)

Leske Danuta Członek

7)

Serafin Dagmara Anna Członek

8)

Serafin Martyna Jadwiga Członek
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9)

Wi śniewski Paweł Mateusz Członek
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(podpis)
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I jeżeli u-eśc dotycząca danego punktu nie mie ści si ę na tonnularzu, należy dołączyć ją do protokoł u, zaznaczaj ąc (ow odpowiednim punkcie protoko łu.
W razie zgłoszenia uwag przez mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zazzutów należy dołączy ć do protokołu.
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