WYBORY UZUPELNIAJl\CE DO RADY GMINY
PROTOKOL Z WYBOROW UZUPELNIAJl\CYCH
do Rady Gminy w Lipinkach Luiyckich sporzltdzony dnia 14 lutego 2016 r. przez Grninnlt
w Lipinkach Luzyckich
I. Dla wyboru Rady Gminy w Lipinkach LUZyckich utworzono 2
wybiera sicr 1 radnego.

okr~gi

Kornisj~

WyborcZlt

wyborcze, w kazdym okrcrgu wyborczyrn

II. Komisja stwierdzila, co nastcrpuje:
A Glosowania nie przeprowadzono w 2 okrcrgach wyborczych, tj. okrcrgu nr 4 w ktorych zarejestrowano tylko jednego
kandydata na radnego i okrcrgu Dr 14 w ktorych zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego.
Okr~g

wyborczy nr 4 obejrnujltcy 1 mandat.

Wybory odbyly sicr .
Glosowania nie przeprowadzono.
B. W zwi'lzku z tym, iz w okrcrgu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydatow, nastcrpuj'lcy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:

KRYSZCZUK Renata Wioletta
(nazwisko i imj~ - imions)

zgloszona przez KWW Renaty Kryszczuk , Lista nr 1
(skr6t nazwy komitetu wyborczego)

Okr~g

wyborczy nr 14 obejrnujltcy 1 mandat.

Wybory odbyly sicr .
Glosowania nie przeprowadzono.
B. W zwillZku z tym, iz w okrcrgu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna !ista kandydatow, nastcrpuj'lcy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:

WROBEL-CHOMICZ Ilona Magdalena
(nazwisko i imi~ - imiona)

zgloszona przez KWW Hony Wrobel - Chornicz , Lista Dr 1
(skr6t nazwy komitetu wyborczego)

IV:*) Adnotacja 0 wniesieniu przez osoby pelni'lce funkcjcr mcrZ6w zaufania uwag z wymienieniem konkretnych
zarzutow·"); jezeli nie rna, wpisac "brak zarzutow" lub "brak os6b pelni'lcych funkcjer merZ6w zaufania":
....................................................................... "brak zarzutow"............................................................................... .
V:*)

Adnotacje 0 wniesieniu przez czlonkow Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutow···); jezeJi nie rna,
wpisac "brak zarzut6w": ........................ "brak zarzutow" ...................................................... .

VI .**) Inne uwagl;..Jeze I"I me rna,
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Przy sporz~dzeniu protokolu obecni byli:

1) DZlimylo Malgorzata
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2) Pietrzak Marzena Malgorzata
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3) Dyjur Anna Elzbieta

- Czlonek Kom;sj; .................
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5) Rynkiewicz Helena
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6) Pietruczenia Miroslawa

- Czlonek Komisji ..................

7) Owsiuk Krystyna Lucja

- Czlonek Komisji .................

4) Gretkierewicz Bozena Paulina
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Zalacznik:
Dwa protokoly obsadzenia mandatu bez glosowania z 2 okryg6w wyborczych.

