WYBORY UZUPELMAJACE DO RADY GMINY
PROTOKdT. Z WYBOR6W
do Rady cminy Rybno sporzEdzony dnia 23 kwiemia 2017 r. przez GminnE
KomisjQ Wyborcz4 w Rybnie.
uzupglni-ajQce
I:ll'bory
II. Komisja

do Rady Gminy Rybno zarzqdzono w 1 okrqgu wyborczym, w kt6rym
wybierano 1 radnego.
stwierdzila, co nastepuje:

eorostd@olnie€badrony(elehl

B
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I obejmujlcy 1 mandat.

Wybory odbyly sie.
Glosowania nie przeprowadzono.

c w zwiqzku z r)rm, i2 w okreeu wyborczym
kandydat uzyskal mandat radnego

zgroszony przez
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zostala zarejestowana tyrko jedna lista kandydat6w,
nast*puJEcy
pzeprowadzenia glosowj"r*
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KWW,,MIODA INNOWACYJNA GMINA RYBNO,,,
Lista

Iv.')Adnotacja o wniesieniu przez osoby pehiEce funkcje mez6w zaufania uwag z wymienieniem konloehych
zarzutow?; jezeli nie m4 wpisai,,brak z:uznt6uf' luu ,,biak osou pelniEcy*itunt<cjq mqziw zaufania,,: brak
zorzut6w
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Adnotacje- o wniesieniu przez czlonk6w Komisji uwag z wymienieniem konkranych
wpisaf ,,brak zarzut6d': brak zarzut6w
Inne u\^'agi; jeZeli nie ma, wpisad ,,brak uwag" : brak uwag

hzy

sporzqdzeniu protokolu obecni byli:
1) Rozentalska ELibieta - Przewodniczqcy

2) Lutyfski Mieczyslaw - Zastepca przewodniczqcego
3) Bielecka Edyta Marta - Czlonek
4) Cieciiski Michal - Czlonek
5) Radzimifiski Edward - Czlonek
6) Ruciiski Marcin - Czlonek
7) Soboczyriska Ewa - Czlonek

ZalEcznik:
Protok6l obsadzenia mandat6w bez glosowania
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utworzony dla r+yboru Rady Gminy Rybno

PROTOKoI, OBSADZEMA MANDAT6W NAOTWCH
do Rady Gminy Rybno sporzqdzony dnia 23 kwietnia 2017
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GLOSOWAMA

Gminne Komisjq Wyborczq w Rybnie.

W wyborach uzupelniajqcych do Rady Gminy Rybno, w okrqgu wyborczym nr 1,
obejmujEcym 1 mandat:

Zostala zarejesuowana tylko jedna lista kandydat6w obejmujqca 1 kandydata:
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BIELECKI Tomasz
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Ze liczba

kandydat6w

radnego uznaje sie zarejesuowanego kandydaia.
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Adnotacie o wniesieniu przez czlonk6w Komisji uwag
z wymienieniem konhetnych
wpisad ,,brak zarzut6w": brak zarzut6w
Inne uwagi; jeZeli nie ma, wpisai
,,brak u wa|,: brak u\rag

Przy spoz4dzeniu protokolu obecni byli:
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l)

Rozenralska Elzbiera - pnewodniczqcy

2)

Luzyiski Mieczyslaw - Zastqpca przewodniczqcego

3)

Bielecka Edyta Mana

4)

Ciecifski Michal - Czlonek

5)

Radzimiiski Edward - Czlonek

6)

Rucifski Marcin - Czlonek

7)

Soboczyiska Ewa - Czlonek
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