wYBoRY Do RADY MIEJSKIEJ
okręg łryborczy nr

3

w gminie do 20 tys. mieszkańców

Liczba mandatów

I

do obsadzenia

Załącalik nr.......... do protokofu z wyborów
do Rady Mie-jskiej w szfumię

ZESTAWIENIE
łyników glosowania w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla rryboru Rady Miejskiej w

Sztumie
sporządzone dnia 25 lutego 2013 r. prz€z MiejsĘ Komisję wyborczą w Sztumie.
Komisja stwierdza, Że otrzymala protokoły glosowania od 3 obwodorrTch komisji wyborcrych
wlaściwych do przeprowadzenia głosowania w okręgu i na podstawie Ęch protokolów ustaliła
następując€ $Yniki głosorvania w okręgu:
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania
(umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania
1a. w

Ęm umieszczonych w częściA spisu łyborców

2

9

2

5

2

9

Ż

5

lb. w Ęm umieszczonych w częściB spisu wyborców

0

Suma liczb z
la. i lb. musi
równa Iiczbie z
Liczba wyborców, którym wydano kańy do głosowania
2.
(liczba podpisów w spisie)

1.
3

2a. w tym w częściA spisu wyborców

3

7

3

2h. w tyn w częściB spisu wyborców

0

Suma liczb z
2a' i2b' musi bYć równa Iiczbie Z
2.
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart

do

wydanych na podstawie otrŻymanych przezkomisje obwodowe
aktów pełnomocnictwa)

3. głosowania

4. Liczba oddanych kart do głosowania, czyli liczba kan wyjętych z umy

I

't

3

5. Liczba kań nieWażnych
6.

0

Liczba kart ważnych
Suma liczb z

,1

3

5. i 6. musi

równa Iiczbie z

Liczba głosów niewaŹnych

w tym z powodu postawienia znaku,,x'' obok większej liczby nazwisk
kandydatów niż liczba mandatów w okęgu
w fym z powodu niepostawienia maku ,,X'' obok nazwiska Żdnego
kandydata

w tym z

powodu postawienia znak'u ,,X'' wyłącznie obok nazwiska

skreślonego kandydata (art. l l3 ust. 2)

w tym z powodu postawienia znaku,,X'' wyłącznie obok nazwiska kandydata
z listy kandydatóq której rejestracja Została unieważniona (art. l l3 ust. 3)

Suma Iiczb z pkt. 7a. _ 7d. musi być równa lub mnieisza od liczby z okt. 7. *
8

Liczba głosów wafuych

3

Uwaga!
*)

Suma liczb z pkt' 7 ' i 8. musi być równa liczble z pkt.6.
jeżeli nię wystąpiła inna przyczyna nieważnościgłosu niz wymieniona v pkt 7a-7d.
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-29. Na poszczególnyclr kandydatów z list kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lisla nr

1

_

KWW ELżBIETA wYsocKA

L. p. Nazwisko i imiona kandydata

Liczba głosów ważnych

WYsocKA Elżbieta Bożena
Uwaga! Liczba głosów otrrymanych
waznych w pkt. 8.

Lista nr

2

-

9

przez któregokolwiek kandydata nie może być większa od liczby głosów

KWW IWONY MAZUREWICZ

L. p. Nazwisko i imiona kandydata
1

Liczba głosów waznych

MAZUREWICZ lwona

Uwaga! Liczba głosów otrzymanych
ważnych w pkt' 8.

Lista nr

3

-

4

KWW ARTURA JANASIAKA
Liczba głosów waznych

JANASIAK Artur Henryk

Uwaga! Liczba głosów otrzymanych
waznych w pkt. 8.

9
przez któregokolwiek kandydata nie może być większa od li""uy

Przy sporządzeniu zestawienia obecni byli:
l) Parafiniuk Krzysztofa, przewodniczący komisji

slp$.

2) Tritt Beata, zastępca przewodflicząceło

..łut

-

4) Krupa Tadeusz, członek komisji
5) Moneta Marzanna, członek komisji
6) Nadolska Ewa, czlonek komisji
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Niemczyk Krystyna' członek komisji

tilililtil

I

gło'o*

3) Barańska Danuta, członek komisji

7)

3

przez kóregokolwiek kandydata nie może być większa od liczby głosów

L. p. Nazwisko i imiona kandydata
I
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