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wyNtK6wwyBoR6w Do mtoDztEZowEJ RADy mtAsrA DztAtDowo
Glosorvanie Dzpoczgb sie w dniu 26 lutego 2010r. o godz. 9.OO i tMalo do godziny 16.00

I. ROZLICZENIE KART DO GTOSOWAT{IA

1

Liczba wyborcqrv uprawnionych do gl,osowani a (umbszeonych w
Matkowych fomutatry) w chwiti zakoiczenia

z t wzglNnbniem
g0osowania

gisie,

2

Komisja otzymala kaft do glosowania

3

Nie wykozystano kart do glosowania

4

Liczba wyborc6w, kt6rym wydano karty do glosowania (liczba podpis,w
w spisie oraz adnotacje
podpisu)
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[. usrALENtE wyNtKOw ctosowANtA
Komisja stwierdzila, 2e pieczecie na urnie pozostaly nie naruszone.
Po wyjeciu kai z umy Komisja ustalila na ich podstawie nastQpujqcs wyniki glosowania:
5

Liczba kart wyjetych z umy

6

Liczba kai nievraZnych (innych nE uzedowo ustatone lub nieopatzonych
pieczeciq okr?qo,lvej konisji wyborczej)

7

Liczba karl waznych

I

Liczba g.los6w niewa2nydt (z kad wa2nych)

8a

rv tym liczba glos6w niewa2nych

nazwiska dw6ch kandydat6w

0

2

4

0
6

z powodu postawienia znaku JC obok

8b

w tym liczba glos6w niewaznych z powodu niepostawienia znaku JC
obok nazwiska 2adnego kandydab

I

Liczba gl,os6w wa2nych oddanych lacznie na wszystkich kandydat6w

1

2

(z kad waznwh)

'10.

Na poszczeg6lnych kandydat6w na radnych oddano nastqpuracs liczby glos6rv

Lp.

Nazrvisko i imie - imiona

3

4

wainych:
Liczba glos6w wa-2nych

1

Falk Natalia Anna

I

1

2.

Gadomska Klaudia Maria

4

o

3.

Jabloiski Artur Andzej

1

t)

4.

Jankowska Alicja Kinga

6

Kalman Paulina

7

6.

Kami6ska Angelika

0

7.

Kami6ska Paulina

5

Kolkowski Tobiasz Blazej

Mrowiiski Jakub Gzegorz

glos6w oddanych na wszystkbh kandydat6w (rubryka ,Razem') iglos6w ni€wa2nych (pkt 8) musi by6 r6wna liczbie
z Pkt 7, czyli liczbie kart wa2nych
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11.

Na radnycfi Mlodzie2svvej Rady Miasta DziaHovro zostaliwybrani:

Naaviskolimie-imiona
Gadomska Klaudia Maria

JaUoiskiAiur Andzej
Karpi6ska Aleksandra

kt6zy uzyskali koleino najwiekszq

ilo56 glos6w w okrqgu.

12.

Poniewaz ni2ejwymienieni kandydaci uzyskali r6wne liczby gtos6w:

l{azvisko i imig - imiona

pzeprowadza si9 kolejne wybory.
III. UWAGI
I

I

ADI{OTACJE

3. Adnotaqe

o wniesieniu

pz€z czlonk6w Kcnisji uwag

z wymisnisniem zarzut6w, ie2eli ni€ ma, wpisac .brak

zazutofbrak zazutdw
l4.alnne uwagi:jezeli nie ma, wpisad.brak uwag': brak uwag
Przy spozedzeniu protokolu ob€cni byli czlonkowie Kqnisji:
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dint*4;, B4p4"t,

Woletta Bzozo/ska peewodnizaca

(l[sro, rri - rko. tu.ri* xoEr,

2) Kacper Tyf(o zasiepca

(M.r.
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3) Katazyna R62ycka sekretaz

(M.r. ilna-tu

4) Mariola Chabiiska czlonek
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5) Patryqa Lech czlonek
(@iiro I nrl - nrn. norq. * tslhi')

t

pornrnqc

Nepot-zelG stre6ti6 tub
' JezeliteSd dotyczaca danego punKu potokolu nle miesd
punkcie protokolu.
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dotEczy6 jq do protokolu, :aznaczaiac to w odpowiednim

