Zalacznik nr 9

u
WYBORYWOJTA GMINY CHOJNICE
(nazwa grainy, miasta)

(Art. 482 § 3 Kodeksu wyborczego)

PROTOKOL WYNIKOW GLOSOWANIA I WYNIKOW WYBOROW
WOJTA GMINY CHOJNICE
(nazwa grainy, miasta)

Sporzadzony dnia 18.11. 2014 r. przez Gminna Komisj? Wyborcz^ w Chojnicach
(nazwa)

I. Komisja stwierdzila, ze jedynym kandydatem w wyborach by} Zbigniew Tadeusz Szczepanski
(nazwisko i imi? - imiona)

zgloszony przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE
(nazwa lub skrot nazwy komitctu wyborczego)

II. Komisja potwierdza, iz otrzymala protokoty glosowania od 15 obwodowych komisji wyborczych wlas"ciwych
(liczba)

do przeprowadzenia glosowania i na podstawie tych protoko!6w ustalila nast?puja.ce wyniki glosowania:

1

Liczba wyborcdw uprawnionych do glosowania (umieszczonych w spisie, z
uwzglednieniem dodatkowychformularzy) w chwili zakoiiczenia glosowania

la

w tym umieszczonych w cz?s"ci A spisu wyborcow (obywatele polscy)

Ib

w tym umieszczonych w cz?£ci B spisu wyborc6w (obywatele UE niebedqcy
obywatelami polskimi)
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Uwaga! Suma liczb z pkt. la i Ib musi by£ r6wna liczbie z pkt. 1
2

Liczba wyborcow, kt6rym wydano karty do glosowania
(liczba podpisow w spisie oraz adnotacje ,,odmowa podpisu")

2a

w tym w cze^ci A spisu wyborcdw (obywatele polscy)

2b

w tym w cz^sci B spisu wyborcow (obywatele UE niebedqcy obywatelami
polskimi)
Uwaga! Suma liczb z pkt. 2a i 2b musi by6 r6wna liczbie z pkt. 2.

3

Liczba wyborcbw glosuj^cych przez pemomocnika (liczba kart do glosowania
wydanych na podstawie otrzymanych przez komisjf aktow pelnomocnictwa)

4

Liczba wyborcow, ktorym wyslano pakiety wyborcze

5

Liczba otrzymanych kopert zwrotnych

5a

Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych nie bylo os~wiadczenia o osobistym i tajnym
oddaniu glosu

5b

Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych oswiadczenie nie bylo podpisane przez
wyborc?

5c

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

5d

Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych znajdowala si? niezaklejona koperta na kart?
do glosowania

5e

Liczba kopert na kart? do glosowania wrzuconych do urny
Uwaga! Liczba z pkt. 5 nie moze bye wieksza od liczby z pkt. 4.
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6 Liczba kart wyjetych z urny

0

6a w tym liczba kart wyjetych z kopert na karty do glosowania

Uwaga! Liczba z pkt. 6 pomniejszona o liczbe; z pkt. 6a powinna bye rowna liczbie z pkt. 2. Dodatkowo liczba z pkt. 6a nie moze bye wiejcsza od
liczby z pkt. 5e.

7

Liczba kart niewaznych (innych niz urzedowo ustalone lub nieopatrzonych
pieczgciq obwodowej komisji wyborczej)

8 Liczba kart waznych
9 Liczba gtosow niewaznych (z kart waznych)
9a

w tym liczba gtosow niewaznych z powodu postawienia znaku ,,X"
jednoczesnie za i przeciw wyborowi kandydata.

9b

w tym liczba gtosow niewaznych z powodu niepostawienia znaku ,,X" ani za
ani przeciw wyborowi kandydata
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Uwaga! Suma liczb z pkt 9a. - 9b. musi bye rowna lub mniejsza od liczby z pkt 9.

10

Liczba gtosow waznych oddanych la_cznie za wyborem i przeciw wyborowi
kandydata (z kart waznych)

lOa Liczba gtosow waznych za wyborem kandydata
lOb Liczba gtosow waznych przeciw wyborowi kandydata
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Uwaga! Suma liczb z pkt. 9 i 10 musi byd rowna liczbie z pkt. 8.

III. Komisja stwierdzila, ze:
11. Liczba gtosow stanowi^ca wiecej niz potowe gtosow waznych wymagana dla wyboru wqjta wynosi
12.]) Wymagan^ liczbe gtosow uzyskat i zostat wybrany na wqjta
Nazwisko i imif — imiona
SZCZEPANSKI Zbigniew Tadeusz

Zgloszony przez Komitet Wyborczy
KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE

13. Kandydat nie uzyskal wyrnaganej liczby gtosow i nie zostai wybrany; wybory wqjta (burmistrza, prezydenta miasta) zostan^
przeprowadzone w trybie okreslonym w art. 482 §4 Kodeksu wyborczego.
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-3III. UWAGIIADNOTACJE
14.**5 Adnotacja o wniesieniu przez osoby pemi^ce funkcje mezow zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutow***'; jezeli
nie ma, wpisac ,,brak zarzutow" lub ,,brak osob pemi^cych funkcje^ mez6w zaufania":
,,brak osob pelniqcych funkcj^ m^zow zaufania":
15.**' Adnotacja o wniesieniu przez czlonkow Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutow"*'; jezeli nie ma, wpisac ,,brak
zarzutow":
,,brak zarzutow"
16.**' Inne uwagi; jezeli nie ma, wpisac ,,brak uwag": ,,brak uwag"
Przy sporzadzeniu protokohi obecni byli czlonkowie Komisji:
1) Muzolf Marzena - Przewodnicz^ca
(nazwisko i imi? — imiona, funkcja w Komisji)

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

(piecz?c ivanusji;
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W razie zgloszenia uwag przez osoby pelniace funkcje m?zow zaufania lub czlonkow Komisji, stanowisko Komisji wobec zarzutow nalezy
dolaczyc do protokolu.
Wypelnia si? w przypadku sytuacji, o ktorej mowa w art. 473 § 1.
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