PROTOKÓŁ
Sołectwo Baryczka,

Siedziba

w Baryczce. Głosowanie

Obwodowej

w dniu 3 marca

przerwy do godz. 18.00. Komisja

I.

ROZLICZENIE
Liczba

że pieczęcie

uprawnionych

głosowania

2

Komisja

3

Liczba wyborców,

4

Liczba niewykorzystanych

Po wyjęciu

Wyborczej

- Szkoła Podstawowa

się o godz.

na urnie pozostały

8.00 i trwało

bez

nie naruszone.

KART DO GLOSOWANIA

wyborców

do

głosowania

w

chwili

zakończenia

q:gQ,

kart do głosowania

600

którym wydano

.2to

otrzymała

USTALENIE

Komisji

2019 r. rozpoczęło

stwierdziła,

1

II.

Z WYBORÓW SOŁTYSA

Liczba kart wyjętych

~~O

kart do głosowania

WYNIKÓW

kart z urny, Komisja

karty do głosowania

GLOSOWANIA

ustaliła na ich podstawie

następujące

wyniki głosowania:

z urny, w tym:

J.+O

5
5a

- liczba kart nieważnych

5b

-

l:to

liczba kart ważnych

Liczba głosów
6

Ó

nieważnych

z ważnych

kart do głosowania

~

z tego:

6a

liczba głosów nieważnych
większej

6b

z powodu

liczba głosów
nazwiska

nieważnych

żadnego

postawienia

(w więcej niżjednej

liczby kandydatów

z powodu

znaku "x" obok nazwisk

kratce)

niepostawienia

znaku "x" obok

,!)_

(w żadnej kratce)

kandydata

Miejsce na parafowanie

/
I

strony przez członków

Komisji

~J)##-I

obecnych

--

-2Bl

Liczba kart ważnych z głosami ważnymi

7

.1}

przy sporządzaniu

protokołu

III.

NA POSZCZEGÓLNYCH
KANDYDATÓW
LICZBY GŁOSÓW WAŻNYCH

ODDANO NASTĘPUJĄCE

~---------------M-A--ZU-R--S-TA-N--IS-Ł-A-W----------------~I~-Ol-·~I

SKOCZYLASJACEK

8. Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnych różnic pomiędzy liczbą z pkt 5, a liczbą
z pkt 3 :
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.

9. W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia:
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10. Adnotacja
zarzutów:

o wniesieniu

........lJ.1.e \\I.N.\f~1Q.\-:i.Q

przez członków

\A~.~

Komisji uwag z wymienieniem

konkretnych

.

12. Inne uwagi:
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Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzaniu protokołu
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Przy sporządzaniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

3. Stanisław Bałajewicz - członek
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4. Natalia Daszykowska - członkini
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5. Paweł Sitek - członek

............I~

l. Alicja Pszonka - przewodnicząca
2. Józefczyk Aleksander - zastępca przewodniczącej
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6. Jolanta Wójtowicz - członkini

.
.

