
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW 

do Rady Gminy w Łopusznie sporządzony dnia 24 stycznia 2021 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Łopusznie. 

I. Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Łopusznie zarządzono w jednym okręgu wyborczym, w którym wybierano 
1 radnego. 
II. Komisja stwierdziła, co następuje: 
A. 'llyb61'6'w nie prEepf6oftdZ6ft6 '' ... „ 6kfęgtt(fteh) ..,,b6re~m()ieh), tj. 6kfęgtt nr „„., nr ..... , nr „ ... , nr ..... „ z 
f16ii6dtt ffi'ałttt zarejestr6wanejfyełt) listy{Hst) lffiftdydatew na radneg6, " Zlvi:ęłttt z ezym ... „ mandatfyłew) 
p6z6stal(y,1.tt) nie6bsadZ6ny{eleh). 
B. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 13, w którym zarejestrowano tylko jednego 
kandydata na radnego. 
III. K6Hłłsja p6twiefdza, iż 6tf'Zymala pl'6t6k6ly gł6S6'1ftftia 6d ... „ 6bll'6d6wej{ yełi) lt6HH5ji wyb6rezej( yełt) 
ds. ttstllłenia 1ryłlik6" gł6s6wftftia. 
N. K6misja lift p6dstft'11'ie pf6t6k6łew wynHce,.- gł6S6'h'Mlia w 6bw6dzit? sp6rządztte: zesta·„fienia lrynik6" gł6S6lvftltia 
'" 6kfęgaeh ..,,h6rezyeh i ttstaliła na:stępttjąee 'rynHti: wyb6r6w. 

Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat. 

Wybory odbyły się. 
Głosowania nie przeprowadzono. 

B. W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

KOWALCZYK Tomasz Karol 
zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ WSPÓLNOTY, Lista nr 1 
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v:i Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów„1; jeżeli nie ma, 
wpisać „brak zarzutów" lub „brak mężów zaufania": brak mężów zaufania 

VI."l Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów''!; jeżeli nie ma, 
wpisać „brak zarzutów": brak zarzutów 

VII."> Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag": brak uwag 

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji: 
1) Chuda Barbara Bronisława - Przewodniczący 

2) Iwanek Zbigniew Bartłomiej - Zastępca Przewodniczącego 

3) Borowska Justyna - Członek 

4) Frankowska Wioleta Anna - Członek 

5) Karykowska Elżbieta Wiesława - Członek 

6) Kowalczyk Angelika Monika - Członek 

7) Mazur Arkadiusz Wiesław - Członek 

8) Wojda Anna - Członek 
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Załijczniki: 

Protokół obsadzenia mandatów bez głosowania z 1 okręgu wyborczego. 

•)Jeżeli tr"eść dotycząca danego punkru nie mieści się na fonnularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając 10 w odpowiednim punkcie protokołu. 
„) W razie zgłoszenia uwag przez mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów należy dołączyć do protokołu. 
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WYBORY DO RADY GMINY 

I Okręg wyborczy nr: J 1 I 3 I Liczba mandatów: I * I 1 I 
utworzony dla wyboru Rady Gminy w Łopusznie 

Załącznik do protokołu z wyborów 

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA 

do Rady Gminy w Łopusznie sporządzony dnia 24 stycznia 2021 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Łopusznie. 

1. W wyborach do Rady, w okręgu wyborczym nr 13, obejmującym 1 mandat; 

Została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów obejmująca 1 kandydata: 

Lista nr 1 KWW JEDNOŚĆ WSPÓLNOTY 
1 KOWALCZYK Tomasz Karol 

2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów wynosi 1, czyli jest równa liczbie radnych wybieranych 
w okręgu wyborczym, za wybranego na radnego uznaje się kandydata wymienionego w pkt 1. 

3:i Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów'»; jeżeli nie ma, 
wpisać „brak zarzutów" lub „brak mężów zaufania": brak mężów zaufania 

4:i Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów'»; jeżeli nie ma, 
wpisać „brak zarzutów": brak zarzutów 

s:i Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag": brak uwag 

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji: 

1) Chuda Barbara Bronisława - Przewodniczący 

2) Iwanek Zbigniew Bartłomiej - Zastępca Przewodniczącego 

3) Borowska Justyna - Członek 

4) Frankowska Wioleta Anna - Członek 

5) Karykowska Elżbieta Wiesława - Członek 

6) Kowalczyk Angelika Monika - Członek 

7) Mazur Arkadiusz Wiesław - Członek 

8) Wojda Anna - Członek 
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•)Jeżeli treść dotycząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu. zaznaczając to w odpowiednim punkcie protokołu. 
"'"')W raz.ie zgłoszenia uwag przez mężów zaufania lub członków Komisji. stanowisko Komisjl do zarzutów należy dołączyć do protokołu. 

li I I li I I lllll I li Ili li I I Ili li Ili li I I Ili li I li Ili I Ili I li li li I li li li I li Ili li I li li lllll 111111111111111111111111111111111111 
cb84c3d4-9d84-4829-b413-f7 c8642f55cf 




