
WYBORY  UZUPEŁNIAJĄCE  DO RADY  GMINY  W GMINIE  DO 20 TYS. MIESZKANCgW

PROTOKÓŁ  Z WYBORÓW

do Rady Gminy Siemiatycze sporządzony  dnia 20 września  2020  r. przez  Gminną  Komisję  Wyborczą  w Siemiatyczach.

I. Wybory uzupełniające  do Rady Gminy Siemiatycze zarządzono  w jednym okręgu  wyborczym,  w któiym  wybierano
1 radnego.

II.  Komisja  stwierdziła,  co następuje:

i'k. Wyborów nic przcprowadzono TTV .....  okręgu(ach)  svyborczym(ych), tj. okręgu-n'.....,  .....,  ;:..., nr .......  z

powodu braku zarcjcstrowancj(ych) listy(list) !<andydatów na radncgo, w zwied-=.  mandat(y/ów)
pozostal(y/o)  nicobsndzony(c/ch).

B. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu  wyborczym, tj. okręgu  nr 12, w którym  zarejestrowano  tylko  jednego
kandydata  na radnego.

III. Komisja potwicrdza, iż otrzymala protokoly glosowania od ..... obwodowej(-y'4-wyborczcj(  ych)
ds. ustalcnia  wyników  glo:iowania.

IV. Komisja na podstawic protokolów wyników glosowania w obwodzie sporządziła"wyników  g}osowania
TTV okręgach  svyborczych  i ustalila  następującc  wyniki  wyborów.

Okręg  wyborczy  nr  12  obejmujący  1 mandat.

Wybory  odbyły  się.

Głosowania  nie  przeprowadzono.

B. W związku  z tym, iż w okręgu  wyborczym  została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat  uzyskał  mandat  radnego  bez przeprowadzenia  głosowania:

SADOWSKI  Jerzy

zgłoszony  przez KWW  JERZEGO  SADOWSKIEGO,  Lista  nr 1

Il lIIIllllIIlllI Il ll IIIIIllll IllIl lllIll llIIII IIIIIIl llIIIIllIIIl ll ll lIIllIIllIIIlllIIIIIIllll llIll
b2761dbd-1e9f-4d2f-ae56-aacca5282a9e



-2-

V.")Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  mężów  zaufania  z wymienieniem  konkretnych  zarzutów"';  jeżeli  nie ma,
wpisać,,brak zarzutów" lub,,bralc mężów zaufania": brak mężów zaufariia

VI."  Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  członków  Komisji  z wymienieniem  konkretnych  zarzutów"';  jeżeli  nie ma,
wpisać,,brak  zarzutów":  brak  zarzutów

VII."  Inne  uwagi;  jeżeli  nie  ma,  wpisać,,brak  uwag":  brak  uwag

Przy  sporządzeniu  protokołu  obecni  byli  członkowie  Komisji:
1)  Borkułak  Raisa  - Przewodniczący

2) Klepacka  Jadwiga  - Zastępca  Przewodniczącego

3) Gredel  Barbara  - Członek

4) Karolczuk  Marta  - Członek

5) Mańkowski  Mirosław  Stanisław  - Członek

6) Moczulska  Janina  - Członek

7) Niewiarowska  Joanna  - Członek

8) Oreszczuk  Monika  Anna  - Członek

9) Toczko  Agnieszka  - Członek

Protokół  obsadzenia  mandatów  bez  głosowania  z 1 okręgu  wyborczego.

(podp

[podpiił

(podpli)

") Jezeli  tieić dolycząca  danego punkiu nie mieici się na fomiularzu, nalezy dolączyć  lą do protokolu, zaznaczaląc  to w odpowiednim punkcie protokolii.")  W  razie  zgloszenia  uwag  przez  mężów  zaufaniii  lub  czlonków  Komisji,  stanowisko  Komiiji  do zaizuiów  nalezy  dolączyć  do piotokolu.
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