
wYBoRY UZUPEŁMAJĄCE Do RADY GMII{Y w GMINIE Do 20 TYs. MrEszKAŃcÓw

PRoToKÓŁ z wYBoRÓw

do Rady Gminy Porąbka sporądzony dnia 5 czerwc a 2022 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Porąbce.

I. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Porąbka zuządzono w jednym okręgu wyborczym' w którym wybierano 1
radnego.
II. Komisja stwierdziła, co następuje:

@
B. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. ol$ęgu nr 1'1, w którym zarejestrowano tylko jednego
kandydata na radnego.
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w.gkręta*r wyborezyeh i ustaliła_nastęPująee łryniki rrybgrów.

Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się.
Głosowania nie przeprowadzono.

B. W związku z Ęrn, iż w okręgu wyborczyrn została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:
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I srorwtŃsxl Paryk Bartłomiej
I zgłoszony przez KWW WÓJTA PAWŁA ZEMAM<A, Lisra nr 1t.
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V.lAdnotacja o rvniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkremych zarzutórv"); jeżeli nie ma,
wpisać,,brak zarzutów'' lub ,,brak mężów zaufania'': brakmężów zaufania

VI.1 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z tymienieniem konkretnych zarzutów"); jeżeli nie ma,
wpisać,,brak zarzutów" : brak zarzutów

WI.1 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać,,brak ułag": brak uwag

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1) Smoła Agnieszka Katarzyna _ Przewodnicząry

2) Szłapa Wiesława - zastępca Przewodńczącego

3) Gnal-Tynka Anna - Członek

4) Dwomik Joanna - Członek

5) Glądys Renata - Członek

6) Jekiełek Agnieszka Maria - Członek

ĄŁobozTobiasz Stanisław - Członek

8) Smoła Panyk Józef - Członek

9) Targosz Zbigniew Ryszard - Członek

Załączniki;
Protokó} obsadzenia mandatów bez głosowania z 1 okręgu wyborczego.
*) JeźE'i ftść 'lolyeię d.nego Puko nie mieści się M lomulauv, tlgźy doh€yć ją do pretoi(ofu, @nFąjąc to w odpowiednim punkci€ pretokołu
**) w @ie zglofienia Na8 pmz mEźót zaulalia tub cłon[ów Konirji, funowisko Komisji do zaEutów Eleży dołącayć do protokoh'
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