Zal^cznik do protokotu z wyborow

WYBORY DO RADY GMINY
Okrfg wyborczy nr:

3 | Liczba mandatow:

1

ZESTAWIENIE WYNIKOW GLOSOWANIA W OKREGU WYBORCZYM
Zestawienie wynikow glosowania w okregu wyborczym nr 13, utworzonym dla wyboru
Rady Gminy w Chojnicach
(nazwa rady i gmmy/miasta)

sporza.dzone dnia 17. 11. 2014 r. przez Gminnq Komisje Wyborcza. w Chojnicach .
Komisja stwierdza, ze otrzymala protokol(oly) glosowania od 1 obwodowej(ych) komisji wyborczej(ych)
(liczba)

wlasciwych do przeprowadzenia glosowania w okregu i na podstawie tego protokolu (tych protokolow) ustalila
nastepujqce wyniki glosowania w okregu:
wyborcow uprawnionych do glosowania (umieszczonych w spisie, z
1 Liczba
uwzglednieniem dodatkowych formidarzy) w chwili zakoiiczenia glosowania
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w tym umieszczonych w czesci A spisu wyborcow (oby\vatele polscy)

Ib

w tym umieszczonych w czesci B spisu wyborcow (obywatele UE niebedqcy
obywatelam i polskim i)
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Uwaga! Suma liczb z pkt. la i Ib musi bye rowna liczbie z pkt.
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Liczba wyborcow, ktorym wydano karty do glosowania
(liczba podpisow w spisie oraz adnotacje ,, odmowa podpisu")

2a

w tym w czesci A spisu wyborcow (obywatele polscy)

2b

w tym w czesci B spisu wyborcow (obywatele UE niebedqcy obywatelami
polskimi)
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Uwaga! Suma liczb z pkt. 2a i 2b musi bye rowna liczbie z pkt. 2.

3

Liczba wyborcow glosujqcych przez pelnomocnika (liczba kart do glosowania
wydanych na podstawie otrzymanych przez komisjf aktow pelnomocnictwa)
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Liczba wyborcow, ktorym wyslano pakiety wyborcze

5

Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
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5a

Liczba kopert zwrotnych, w ktorych nie bylo oswiadczenia o osobistym i tajnym
oddaniu glosu

0

5b

Liczba kopert zwrotnych, w ktorych oswiadczenie nie bylo podpisane przez
wyborce

5c

Liczba kopert zwrotnych, w ktorych nie bylo koperty na karte do glosowania

5d

Liczba kopert zwrotnych, w ktorych znajdowala sie niezaklejona koperta na karte
do glosowania

5e

Liczba kopert na karte do glosowania wrzuconych do urny
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Uwaga! Liczba z pkt. 5 nie moze bye wi^ksza od liczby z pkt. 4.

6 Liczba kart wyjetych z urny
6a w tym liczba kart wyjetych z kopert na karty do glosowania
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Uwaga! Liczba z pkt. 6 pomniejszona o liczb? z pkt. 6a powinna bye rowna liczbie z pkt. 2. Liczba z pkt 6a nie moze bye wieksza
od liczby z pkt 5e.

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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7

Liczba kart niewaznych (innych niz urzgdowo ustalone lub nieopatrzonych
pieczgciq obwodowej komisji wyborczej)
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8 Liczba kart waznych

A

9 Liczba glosow niewaznych (z kart waznych)
10

Liczba glosow waznych oddanych l^cznie na wszystkie listy kandydatow
(z kart waznych)
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Uwaga! Suma liczb z pkt. 9 i 10 musi bye rovvna liczbie z pkt. 8.

11.

Na poszczegolne listy kandydatow i umieszczonego na nich kandydata oddano naste/puj^ce liczby glosow
waznych:
KUJAWSKI Tadeusz
(nazwisko i imi? - imiona)

1.

zgloszony/a przez KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GMINY
CHOJNICE,
Listanr 14
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KANIKOWSKI Wladyslaw
(nazwisko i imi? - imiona)

2.

zgloszony/a przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE, Lista nr 15
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

Przy sporz^dzeniu protokolu obecni byli cztonkowie Komisji:
1) Muzolf Marzena - Przewodnicz^ca
(nazwisko i imi? — imiona, funkcja w Komisji)

2) Misztal Renata - Zastepca Przewodnicz^cej
3) Malgorzata Adaszewska - Czionek
4) Lonska Monika Kamila - Czkmek
5) Erdmanska Halina Elzbieta - Czionek
6) Sosinski Andrzej Leon - Cztonek
7) Stolp Marian Wiktor - Czionek

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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