
WYBORY UZUPET,NIAJACE DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKANC6W

PROTOKOI, Z WYBORoW

do Rady Gminy Pietrowice Wielkie sporzqdzony dnia 26 wrze6nia 2021 r. przez Gminnq Komisjq Wyborczq w
Pietrowicach Wielkich.

I. Wybory uzupelniajqce do Rady Gminy Pietrowice Wielkie zarzqdzono w jednym okrqgu wyborczym, w kt6rym
wybierano 1 radnego.
II. Komisja stwierdzila, co nastqpuje:

@
B. Glosowania nie przeprowadzono w 1 okrggu wyborczym, tj. okregu nr 7, w kt6rym zarejestrowano tylko jednego

kandydata na radnego.
rII: ltumisja eotwie

ia
.

Okrqg wyborczy nr 7 obejmujqcy I mandat.

Wybory odbyly siq.

Glosowania nie przeprowadzono.

B. W zwiqzku z tym, i2 w okrqgu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydat6w, nastqpujqcy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:

FRANICZEK Bernard
zgloszony przez KWW CZAS DLA ZERDZIN, Lista nr 1
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V.')Adnotacja o wniesieniu uwag przez mq26rv zaufania z wymienieniem konkretnych zarzut6w'-); je2eli nie ma,
wpisad ,,brak zarzut6w" lub ,,brak mq25w zaufania": ,,brak mqi6w zaufania"

VI.'t Adnotacja o wniesieniu uwag przez czlonkdw Komisji z wymienieniem konkretnych zarzut6w--); je2eli nie ma,
wpisat ,,brak zarzut6w": ,,brak zarzut6w"

V[.1 Inne uwagi; je2eli nie ma, wpisat ,,brak uwag": ,,brak uwag"

Przy spozEdzeniu protokolu obecni byli czlonkowie Komisji:
1) Paletta Malgorzata Maria - PrzewodniczEcy

2) Konieczna Agnieszka Katarzyna - Zastqpca Przewodniczqcego

3) Bula Sabina El2bieta - Czlonek

4) Jasek-Machelska BoZena - Czlonek

5) Malcharczyk-Mendla Agnieszka Zofia - Czlonek

6) Marcinek Sandra Anna - Czlonek

7) Opiela Anna Katarzyna - Czlonek

8) Sciborski Agnieszka Ewa - Czlonek

9) Zemelka Teresa Agnieszka - Czlonek

Zalaczniki:
Protok6l obsadzenia mandat6w bez glosowania z 1 okrqgu wyborczego.
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+) Jeieli trcia dotyczEca danego puktu nie mie(ci siq na fomulazu, naleiy dol4czya jQ do protokolu, aznaczajqc to w odpowieddm punkcie protokolu.
*+) w razie zgloszenia uwag prrez mq2riw aufania lub czlonk6w Komisji, stanowisko Komis.ii do zaEut6w naleiy dolqczyt do protokolu.
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