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(nazrva)

l. |(omisja potwierdza, iŻ otrryrllała proteikoły głosowania od ...'.'1'i..'.' obwodowych korrrisji rł'yborczych właŚciwych
(liczba)

r-1o przeprclrvadzęnia głosowania i na podstawic tych protokoiórv ustaliła następujące wyniki głosorvania:

|.Jrł,aga! Suma liczb z pkt. 1a i lb musi być rórvna' liczbie z p)'t' l

Uwaga| Liczba z pkt. 5 nie moŻe być większa od liczby z pkt. 4

Załącznik nr 8

6 ponlnie.jszona o liczbę z pkt. 6a powinno tryc rólvna liczbie z pkt' 2. Dotlatkolvo licz-ba z pkt. 6a nie może być większa od

.5e.

lJrvaga! Liczba z pkt.
Iiczb)' z pkt.

do przeprclrvadzenia głosowania

Liczba wyborcÓw uprawnionych cicl głosowania (untie,szczonych w spisie, z

uw z g l ę d n i e n i e tn ck l łl ą t koll'y c h .fo r m łł l ar zy) w ch lv i l i zakoti częn ia

w Ęrn umieszczonyah w ezęści .Ą spisu wyborców (obywatele' polscy)

w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędqcy

obyv atełanli pols kin i)

2
Liczba wyborców, którynr r.lydano karty do głosowanla
(liczba podpisólł w spisie ordz adnotgcje ,,odwowa podpisu")

ł

w tym i.V części A Spisu lvyborców (obylłatele polscy)

)l^ w tym w części B spisu wyborców (obyw'atele UE niebędqcy obyu'alelami
potskinti)

Uwaga! Surna iiczb zpkt.2a i2b musi być rórvna liczbie z pkt. 2.

Liczba wybolców głosujących prz,ęv pełnomocnika (liczba kart do głosowania

wydanych ncł podstcłw,ie otrzymałtych przez konisję aktó:ł pelnonłocni91'ą.)

J Liczba wyborców, któryrn wysłano pakiety wyborcze

5 Liczba otrzymanych koperl zwrotnych

5a
I"iczbakopet1 zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnynl

oddallirr głosu

5ł]
Liczbakopert zwrotllych, w któlych oświadczenie nie było pcldpisane pr'zez

w'yborcę

5c Liczba kopeń zwrotnych, w któryclr nie było koperty na kartę do głosowania

5d
Liczba kopert zwrotnych, w ktÓrych znajdowała się niezaklejona koperta na kartę

do głosowania

5ę I.iczba kopert na kartę do głosowania wrŻuconych do urny

6 Liczba kart wyjętych z ut'ny
ł

6a w {rrr liczba kart wyjętych z kopert na karry_ dcl głosowania

'7
Liczba kart niewaŹny ch (inyrych niż urzędowo ustalone ltłb nieopatrzonyck

p ieczę ciq obw odow' ej kont i sj i wy borcz ej )
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Liczba kan rvaznyclr

Liczba głosÓw niełvaŹnych (ł kal't u;ażnych)

w tyrrr iiczba glosćl',v niervaznych z powodu postarvienia znaku ,,X" obok

nazwiska dwóc}r iub r'viększej liczby kanclydatÓw

rv tynr liczba głosÓrv nieważnycłr Z powodu niepostar'vierria Znaku ,,X'' obok

tlazwiską zadn egcl kandydata

r.v Ęm liczba głtlsów niewaŻnych z porvoclu postawierlia zrtaku ,,X'' wryłącznie

obok skreślonegcl nazlviska kand1'i{ą16

SLrnra liczb z pk 9a. _ 9c. musi byĆ rórvna lub rnnicjsza od liczb1'z pkt 9

!0
Liczba głosórv ważnych ocldanych łącznie na rvszystkich kandydatów

(z kart v,ażnych)

.)

}d/ {.

l-P. Nazwisko iimię - inliona
Zgloszony przez

Komitet Wyborczy
Liczba glosów lvażnych

I IIANAS Stefarr Marek KWW STF,FANA MARI(A
BANASIA WSTOLI-KSOW

lu1.J*
i

*1r

2. FRĄDCZYK Marian Tadeusz KOIv{ITET WYBORCZY POLSKA
PATRIOTYCZNA ,l b. t.'o

-1. MY]-YCH Paweł KWW PAWŁA MYTYCLIA
SZANSA DLA GMINY

'').\
Ł'

.t. PAWLONKA Wicslaw Andrzej Kww WIESŁAWA ANDRZEJA
PAWLONKI

r"i

'i-
,]*)

5. WOZNIAK Dariusz KW NOWA PRAWICA
JANUSZA KORWIN-MIKKE ,'! )

I{azenr
,l.ł

{

1', I

Urvaga! Surra liczb z pkl. 9 i l0 musi byr-l rtiwna liczbir: z pkt 8. 
i

11. }la poszczególnrvch karrdydatów na wójta, Lrurmistrza, prezytlenta miasta-) oddano następujące liczby glosów 
"':l!l|:

liczbie kart t'aznYch.

a) Symbo'kontrolny systcn-iu,",***r._':.*" 
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W

tl' Komis_ja stlvierdziła., Źe:

12. Liczba głosÓrv stanclwiąca więce'i
rr r,llosi
1 3. 

1l Wvrtagallą liczbę głosÓrv uzyskal

-3 -

rriz polorvę głosói.v lvażnych wymagana dla wyboru wójta/btrrmistrza/plezydenta nlia,,ta')

i zo s ta} wi'bran y na W ój talburmis trzalpre zy d enia nriast a ")

l',l. l)r)Zadęn z l<andydatórv nie uzyskał \f-Vlnaganęj liczby glosów; do rvyborórł,\.v ponolvnyln głosorvaniu dopuszczeni zosta]i ci'^ii:i

tiz,v-sliali rÓlvne liczby głosórł'; o dopuszczeniu
kttirych kandyda.t uzyskał więcej głosów.
Kandydatenl tyrr-rjest''i;;;;;' 

;;.;,;;;;ń,;i;;;

natorniast kandyclat . 
(;_;,_i;,;;";,;;,;;;*il;;;;j

do w-vborÓił w ponownym

ktÓr1, uzy'skał więce.1

..'.. uzyskał więcej głosów rv

głosowanirr zclecydo'"vała wlększa liczba

głosów w '''..... obrvodach ełosowania;
(liczba)

. ...... obwodach Ilosou ania.
tlrczbA)

obwcidólv, v

uz'_r'skali równe liczby głosórv i otrzymali więce.1 głosÓw iłl takiej

cIł: rvyborór.v w pollo wllyll:t głosowaniu rozstrzygnęło losowanie-
Kanr"'lydatenr lv1'losorvanl'rtr jr'st ............... .. .1",r_ 

]_;;*.*;J;;;;;;

sanrej liczbie olrwodÓrv, o dopusz-czeniu
(liczba)

(oils przebięgu losorvglia)

kandv osowat cl t(lr u all na lc

Lp. Nazlvisko i irnię - imiona
Zgłoszony przez

.!(onritet Wyborczy

]]l,iu,,u,: ł ,iJ*ń',, "łddł,, 'u lł, J*r,"f|-l'l'#x'włl1:.Ę 1-1{1o' ' { '' 'll}tł;łł'ł'ir t,

)
,{ii/i'ą{ ,{4yl.'. /'.l {,,t ,':.

.-'.1,.1..,i: 'r, , | !

jJ'' ł' ń 
ł,," 

ł
Ę'ł

J

ka

I-P" Nazwisko i inlię - iniona Zgłoszans,przez
Konritet Wytrorczy

I

2.

)')Nast kand

Lp. Nazwisko i imię - irniona
Zglaszony przez

Komitet Wyborczy

I

2

lXT. I]WAGI I AI}NC)TACJE
l 5.t')Adrrcłtacja ir lvnięsieniu przez osoby

Syrnbol

liic tna, rł pisa"ć ,,brak parzulóu " lub ,.braĘfosób
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l6.--) Adnotacja o wniesien iv przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów'-'); jeżeli nie ma, wpisać ',brak

zatzutów'':

)
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)
)

)

)

)

t)

)

)

)

(piecz9ć Komisii)

Symbol kontrolny systęmu informatycznego ijego kod kreskowy
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