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Spor7ąd7ony dnia 20l4 ll l7r p.zez GmnrnąKolnisję WyborcŻąw SlarogardŻic Gdańskinr

l' Komis]a potw]crdŻa, iŻ otlz}nra}a protokoły głosowania od l9 obwodo$ych komisji uyborczych właściwych

do pŹeprowadzenia słosowania i na podstas,ie tych protokołó\! uslaliła następujące wyniki głosu$JriJ'
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l]tYłglI sunri licŻb z pkl. 2a i 2b nusi być rówla ]icŻbie z pkt 2.

Liczba kopert na kartę do glosowania },rzuconych do urny
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Liczba w}bolców. którynl wysłano pakicty wyborcŻc

LicŻblL otrzr- manvch kopen zwromych
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LicŻba kal1 niewaŻnychaiłny.h niż urzędo|)o us|dlone lLń }]ieopdtlzanyĆh
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l ic7h' karl\!ażnlch

] . iczba głosów nie\ł aŻnych(z kdrl idżĄ,c h)

w tynr liczba głoŚów nieważnych z powodu postawienia znaku..X'' obok
nazwjska dwóch 1ub większej liczby kandydatós,

w L}m liczba głosów nieważnych z polvodu nieposlawicnia znaku ',x'' obok
nazs, jska żadneso kandydata

w lYnr liczba qlosów niewaznych z powod postarłienia znaku ''x" wyłącznie
obok skreślonego nazwiska kandydata

Urv.gł! suma ]jc7b 7l]kt 9d 9.. futrsibyć rórvna lub nn]jejsza o{] ]icŻbyzpkt 9'

t0 Liczba głosów waznych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów 6 1 9

L]waga| s ma liczb z pkt' 9 i ]0 musibyĆ rÓłna ljcŻbie Ż pkt 8.

1l Nlt poszczególnyctt kandydltórY na wójta, burmistrza, prezydenta miasta^)oddano następujące liczby glosów rY'żnych:

Lp. N!7ivisko i imiĆ _ imiona
Zgloszoty pt:zez

Komitet Wyborczy
Liczba głosów ważnych

l'ołom stanisł.1w Franciszek Komitct wyborcŻy Wyborców Nasza
Gmn]a starogard Gdański

z 2 1

Gt]nIher NIichał Apolinaly Komitet Wyborczy Prawo i
Spra\łiedliWość

1 7

świą1ek wicsław Stanisla\ł Konritet wyborczy stowal'Żyszenic
"Nasz Starogard'

2 2

5 6 ).

U\rsga! sunra ltovnv oddrnych ti WŚZystkich kandydatói! Gublyka '.Reęni'j slosÓ\ł niepażnych (pllt 9) musi b)'ć równ. ]iczbic Ż pkl 8. czy]j
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ll. ](olnisja stwierdziła' Źe:

l]' Liczba głosów stanowiąca więcej
urnosi28l5
l:j' Wymaganą ]ic7bę g1osów Uzyskał

Nazwisko i itnic - iniont Zgłoszony pneZ Komitet wyborczy

P.łotr] sf'ińław Fmń.iŚ/ek Komitet Wyborczy Wybotców Nasza Gmina Statogard Gdaliski

l4']):)Zadcn z kandydatów nie uzyskał s,yi.aganej liczby głosó\1,; do rt}boró\ł' w ponowrym g]osowaniu dopuszczeni ŻostaIi drvaj

Lp.

który,ch kand}dal uŻyskał więcej głosós,'
Kand}datenr tynr jest , który uzyskał więcej głosów w obwodach głosowania;
.at nilst kand,v-daL _ uz-vsk'ł więcej g]osóll w obwodach głosowania'

Na\t!nrl,rLy l.d n Ll rd ac il

Lp. Nr7wiŚłÓiińic_imidnx Zgloszony przez
Komit€t wyborczy

niŹ poło\łę głosów waznych wynagana dla w}boru wóita/burmistlz'prezydenla nriasta']

i zosta} uybrany na lvójta/burnistrza/prezydcnta miasta')

uzyskali rólvne liczby głosów i o|tzymali więcej głosów w takiej samej ljczbie _ obwodÓw' o dopuszczeniu
do \ł-1borólv w ponownym glosowaniu lozstrzygnę]o losowanie'
Kandydatem wl losowan),m jest -

III. UWAGI I ADNOTACJE
l5")AdnoLacjaovnicsicniup.zezosobypcł]iącclunkcjęmężówZaulani!uwagzwymietrienienrkolrkrct.}rchzar7utó!v"')]jeze]i

tie ma, wpisać .,brak zarŻutó'v" ltrb .,brak osób pełnjących funkclę mężów zaufania'':

bra< osób pełniących funkcję nręzów zaufania

l6") Adnotac]a o wniesieniu pŹeu czło|ków Komisiiuwag Z wynrienieniem konkretnych zarzutów''']; j eŻelj n ie ma, v,pisaĆ 
'brak

l7 ") lnne ulvagj:jeżeljlrie ma' wpisać 
''brak 

uwag"i

Na7*id(oiimie-imiona ZgloszoDy przcz
Komitei Wyborczy

uŻyskalj rówDc liczby głos&v; o dopuszczeniu do wyboróv,w ponownym głosorvaniu zdec}'dowała $,iększa lic7ba

N27wi\ło i imie inrinn' Zeloszony przez
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sysr€lnu ntbnndłLŻrttsU je3o kod kle\l'U\\r,
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Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

] BielińskjWłodzimietzZbigniew PRZEWoDNIczĄcY

Ha{tka Maria Magdalena - CZŁoNEK

Fe1ski wiesław Kazimielz ZAsTĘPCA

Załęski Marcin Łukasz cZŁoNEK

szran]ka 1wona CZŁoNEK

Bielecka Anna Magdalena CZŁONEK

sarna Zbigniew Michał CZŁONEK

BzowskiMateusz -CZŁoNEK
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pelniące funkcję nęŻów Żaulania lub cu]onków KońjŚji' stanowjsko Komisii wobcczażUtów naleŻ)
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