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.

PROTOKdL WYNIK6W GLOSOWANIA I WYNIK6W WYBOR6W
W6JTA GMINY RYBNo

Sporz4dzony dnia 2014-l

l-t7 r. pzez cminn4 Komisje Wyborcz4 w Rybnie

l. Komisja potwierdza, iz oirzymala protokoly

gtosowania od 9 obwodo{Tch komisji *}borczych wtaSciw}ch

do przeprowadzenia glosowania i na podstawie tych protokol6w ustalila nasrepujEc€ wyniki gtosowania:

Liczba wyborcdw uprawnionych do glosowaniaf,r, ieszczonych rr spisie, z
wzslcdnieniery dodatkoltych fornulary) w chw:li z*onczenia gtosowania
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w tym umieszczonych w czgsci A spisu wyborc6wfo
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w tym umieszczonych w cz96ci B spisu rq,borc6wfor.)ar atete UE niebedqcy
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*atete pols.y)

SDma liczb z

pkt.

lai lbmusi

by{ r6wna liczbie z pkt.

Liczba ryborc6w, kt6rlm wydano karty do gtosowania
(liczba podpis'w v spkie oruz adnotacje ,,odnowa podpisu
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w tym w cz9sci A spisu wyborc6w(obyatele po6cr.1
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w tym w czgici B spjsu wyborc6w (obwatele UE niebedqcy obryatetani

0

Uwag|:Suma liczb z pkt. 2a i 2b musi bya r6wna liczbie z pkt.2

Liczba wyborc6w glosujqcych Fzez pelnomocnika (liczba kart do plosowania
rydanvch na pod\leic rzynany,h pe.z *anisg alton petnono;nctua)
Liczba wyborc6w, kt6rym wyslano pakiety wyborcze
Liczba otrzymanych kopen zwromych
Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych nie bylo oswiadczenia o osobistym i tajnym

oddaniuglosu
Liczba kopen zwlotnych, rv kt6rych oswiadczenie nie bylo podpisane przez

Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych nie bylo koperry na kang do glosowania
Liczba kope( zwrotnych, w kt6rych znajdowala si9 niezaklejona koperu na kart9

Liczba kop€n na karte do glosowania wrzuconych do umy

Uwrgrlliczba

z

pk.

5 nie moze byC wi€ksza od liczby z

pk.4.

6 Liczba kart rryjgtych z umy
6a wtym liczba kart wyjetych z kop€rt na karry do glosowania
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Liczba z pkt. 6pomniejszona o liczb! z pkt.6a powinna byi r6wna liczbie z pL1. 2. Dodalko{o liczba z pkt.6a nie moze bya sigksza od
liczby z pkt.5e.

Symbol kontrolny systemu infomatycznego ijego kod keskowy

-2Lictua kaft

.niew.dznych(innych

niz urz€dolao ustatone lub nieopdtrzorych

pieczeciq obwodowej konisj i layborczej)

Liczba glos6w niewaznych(z

ka

wa,rych)

w Dm lic,/ba glosou ni€\ aznych z pouodu poshsienia araku,,X..obol
naz\ iska dsoch lub sielszej liczby kandydatou

w tym liczba glos6w niewaznych z powodu niepostawienia znaku
,,X,, obok
nazwiska Zadneso kandvdata

w tym liczla gtos6w niewaznych z powodu postawienia znaku
,,X" wyhcznie
obok skeslonego nazwiska kandydata
Suma liczb

zpkt9a.

9c. tnusi

glos6w wa2nych
l0 Liczba

Uwrg.!
I

I

Sumn

liczbzpkt.9

byi r6wna tub mDjejszaod Uczby zpkr9.

oddanych lqcznie na wszystkich kandydar6w

il0 nusibyi

r6{na liczbie
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z pkt. 8.

Ns poszcz€g6lnych kandydat6w I|5 w6jta, burmistrza, pr€zydenta miasta')oddano nastepujqc€ ticzby glos6w waznych:

Lp.
I

Nazwiskoiinif-imiona
WqGRZYNOWSKI Tomasz

Zglosznny przEz

Liczbs glosdw waznlch

Komitet Wyborczy
Komitet Wyborczy Wyborc6w

2

Samorzqd 2014

2

LIGMAN Edmund

Komiter Wyborczy Wyborc6w cminy
Rybno
Razem

Uwtga! Suma 8los6w oddanych na wszystkich kddydatdw (rubryka

.Rem" i glos6w niewaznych

liczbi€ karl Baznych.

Symbol kontrolny systemu inforrnatycznego ijego kod keskorly

0

5

3

8

6

2

3

0

(pkt 9) musi byo r6sna li.zbie z pkl 8. czyli

-3IL Komisja stwierdzi4 ze:

i?"*1?1r"**

stanowiqca wigcej niz polowg glos6w waarvch
u.ymasana dra wyboru w6jra,iburmisrrza/prezydenta miasta.)

13.', Wyrnaganq liczb9 glos6w uzyskal i zostat wybrany na
w6jta,/burmisfza/prezydenta mia56,l
Nazwisko i imig- imiona

WEGRZYNOWSKI Tomasz

Zgloszony przez Komitet Wyborczy

Komitet Wyborczy Wyborc6w Samorzqd 2014

::":I:^?:T:::i.:::::Y:::,:fl":lil-:rTgii:i
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Lp.

'iczbv

Nazwiskoiimi?-imiona

sros6w; do wvbor6w w ponownvm srosowaniu dopuszczeni zostari dwaj
Zgloszony przez

Komit€t Wyborczy

N
Lp.

NazwiskoiimiQ-imiona

Zglosurny przez

Komitet Wyborczy

uzyskaliI6*Teliczbyglos6w;odopuszcz€niuaowybor@ou*oaow,
kt6rych kandydat uzyskal wilcej gtos6w.
Kandydatem tym jest -, ktdry u4,skal wiFej gtosdw w - obwodach glosowania;
natomiast kandydat - uzyskal wi9cej glos6w w -obwodach glosowania.

N

Lp.

kalldvdaci:

Ntzwiskoiimie-imiona

Zgloszony

pvrz

Komit€t Wyborczy

uzyskali r6wne liczby gtos6w i otr4mali wigcej glos6w w takiej samej ticzbie - obwod6w, o dopuszczeniu
do *Tbo(iw w ponownym glosowaniu rozltrzygnglo losowanie.
Kandydatem wylosowanym j€st - .

III.

UWAGI I ADNOTACJE
15.")Adnotacjaowniesieniuprzezosobypetni4cefunkcj9mgz6wzaufaniauwagzwymienieniemkonkremychzarzutr;w'"');lezeti
nie ma, wpisad,,brak zarzut6w" lub ,,brak os6b petni4cych funkcjg mez6w zaufania,,:

16.")Adnotacjaowni€si€niupzezczlonkdwKomisjiuwagzrymi€nieni€mkonkremychzarzut6w"");jezetiniema,wpisai,,brak

17.")

Inne uwagi; jezeli nie na, wpisa6,,blak uwae":

Przy sporz4dzeniu protokolu obecni byli czlonkowie Komisji:

I

M4czkowska Magdalena CZLONEK

Symbol kontrolny syst€mu informarycznego i jego kod keskotry

2

GontarzMazena ZASTEPCA

3

Modrfska Ewa CZLONEK
PirozekJolanta CZLONEK

5

Leliiski Jan - CZLONEK
Karbowski Miroslaw -PMEWODNICZACY

W razie zglosz€nia uwag prez osoby pel.i4ce funkcje n!26s zaufania lub czioDk6w Komisji, sldowisko Komisji wobec zdzul6w nalezy
do]qczyi do protokolu.
w$elnia sie w przypadku sltu&ji, o krdrej mowa an. 473 | 1.
Wypclnia siq $ przypadku s)luac.ji, o kt6.ej rnowa w art. 473 g 2.
Wypelnia sig s przypadku s]1uacji. o ktorej Dowa w art. 473 g 3
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Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod krcskowy

