WYBORY I'7UPET,NIAJ,{CE DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKANCoW
PROTOKOL Z WYBOROW
do Rady Miejskiej w SuraZu sporzqdzony dnia 17 maja 2020 r. przez Miejskq Komisje WyborczE w SuraZu.

I. Wybory uzupelniajEce do Rady Miejskiej w Sura2u zarzqdzono w jednym okrqgu wyborczym, w kt6rym wybierano

1

radnego.

lI.

Komisja stwierdzila, co nastgpuje:

p€zosta+(yb@eh).
B. Glosowania nie pzeprowadzono w 1 okrqgu wyborczvm, 0. okrqgu nr 13, w kt6rym zarejestrowano tylko jednego
kandydata na radnego.

III,

Komisja potwied
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Okrgg wyborczy nr 13 obejmujQcy

I mandat.

Wybory odbyly siq.
Glosowania nie przeprowadzono

B. W zwiazku z tym, iZ w okrggu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydar6w, nastePujqcy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:

ZIMNOCH Teresa
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DwORzANtE, Lista nr
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-zV.')Adnotacja o wniesieniu uwag przez mq26w zaufania

z wymienieniem konkretnl'ch za.zfi6w"'; jezeli nie ma,

wpisad ,,brak zarzutow" lub ,,brak mg26w zaufania": brok mg|ow zoufania
VI.'r Adnotacja o wniesieniu uwag przez czlonk6w Komisji z wymienieniem konkretnych zarzut6w"r;
wpisa6 ,,brak zarzuttlw": brok zorzutr5w
VII.I Inne uwagi;je2eli nie ma, wpisad ,,brak uwag": brak uwog
Przy sporzedzeniu protokolu obecni byli czlonkowie Komisji:
1) Nowicka Joanna Danuta - Przewodniczqcy
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2) Filipczuk Sylwia - Zastqpca Przewodnicz4cego
3) Bakun Wieslawa - Czlonek
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4) Bielonko Pawel - Czlonek
5) Borowska Anna - Czlonek
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6) Laskowski Lukasz - Czlonek
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7) Leszczyriska Krystyna - Czlonek
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8) Skrzypkowska Teresa - Czlonek
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9) Werpachowska Barbara - Czlonek
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Zalqczniki:
Pro6k6l obsadzenia mandat6w bez glosowania z

1

okrggu ryborczego'
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Znh.znik do prorokohr z \\horii\t

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ
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Liczba mandat6w:
Okrgg raborczy nr:
utworzony dla ryyboru Rady Miejskiej w Suraiu

PROTOKoL OBSADZEMA MANDAT6W RADNYCH BEZ GLOSOWANTA
do Rady Mierskiej w Surazu sporzqdzony dnia 17 maja 2020 r. Przez MiejskA Komisjq Wyborczq w Sura2u

1.

W wyborach do Rady, w okqgu wyborczym nr 13, obejmujEcym 1 mandat:
Zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydat6w obejmujEca 1 kandydata:

Lista nr I KWW DWORZANIE
1
ZIMNOCH Teresa
z tym, ie liczba zarejestrowanych kandydat6w wynosi L, czyli jest r6wna liczbie radnych wybieranych
w okrqgu wyborczym, za wybranego na radnego uznaje siq kandydata wymienionego w Pkt l'

2. W zwi4zku

4.')

je2eli nie ma'
Adnotacja o wniesieniu uwag przez mq26w zaufania z wymienieniem konkretnych zarzut6w'"';
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Adnotacja o wniesieuiu uwag pflez czlolk6w Komisji z wymi€nieniem konkretnych zarzut6w");
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wpisa6 ,,brak zarzut 6w"'. brak zanut6w
Inne uwagi;je2eli nie ma, wpisai ,,brak uwag": brak uwag
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Przy sporzqdzeni[ Protokolu obecni byli czl'onkowie Komisji

1)

Nolyicka Joanna Danuta - PrzewodniczQcy
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2)

Filipczuk Sylwia - zastqpca Przewodniczqcego
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3)

Bakun Wieslawa - Czlonek

4)

Bielonko Pawel - Czlonek
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5)

Borowska Anna - Czl,onek

,L**-*...'.V-).3*r..4?x

6)

Laskowski Lukasz - Czlonek

7)

Leszczyriska Krystyna

8)

Skrzypkowska Teresa - Czlonek

9)

Werpachowska Bartara - Czlonek

s\So.....tt-\ g-!ral^.-......

gq#irg."it'- z[a*sot

JJ-tr...*.ilt. .......
h"rdv*,ff'J
tffi\$ilfu
TunN
,
pr4s?
r5at, lae*fi(*n1tr
.. 2
.......
.........iil:.;/ ......

' Czlonek

tp"dot,J',/

sJ+

uo.
b

SL

,

a'tl

d,o

a'

JJn(!, punltu

nre

ry

lll lllllffi

nr t in'l.n/n. tul(/v d,
'taot
l(bol,okik K,nis,i.'L'm$

mitsi et

uraq 0.,.2 n(z,lr aul.nri

attT

*[.'

ra ,1,

lnrolrotu. razucznii. ro
do

\

tilp.N.n

auo!i\' tulrr! dol+,!a (I' nn*,,lotu.

olJ-"'t\

llllllllllllil llllllll lllllltllltullllllltllllllI[]luJlllilllllllllllllllil lill lil lil lillllll llll

