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WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ/MIASTA NA PRAWACH POWIATU/DZIELNICY M. ST. 

WARSZAWY/ POWIATU/ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
*)

 

 

Okręg wyborczy nr: 1 0 Liczba mandatów:  1 

utworzony dla wyboru Rady/Sejmiku 

                         Gminy Raba Wyżna 
 (Gminy/Miejskiej/Dzielnicy/Powiatu/Województwa) 

 

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA 

 

do Rady/Sejmiku Gminy Raba Wyżna. 

 
(nazwa rady. miasta, dzielnicy, powiatu, województwa) 

sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Rabie Wyżnej 
 (oznaczenie komisji) 

 

1. W wyborach do Rady/Sejmiku
*)

, w okręgu wyborczym nr 10, obejmującym 1 mandaty(ów): 
 (liczba) 

A.
 1)

 Zostało zarejestrowanych ............ następujących kandydatów z różnych list kandydatów: 
 (liczba)

 

1) ...................................................................................................................................................... z listy nr ................. 
(nazwisko i imię - imiona kandydata)  

   ...................................................................................................................................................................................... .. 
(oznaczenie listy skrótem nazwy komitetu wyborczego) 

2) ...................................................................................................................................................... z listy nr ................. 

   ........................................................................................................................................................................................ 

3) ...................................................................................................................................................... z listy nr ................. 

   ...................................................................................................................................................................................... .. 

4) ...................................................................................................................................................... z listy nr ................. 

   .................................................................................................................................................. ...................................... 

4) ...................................................................................................................................................... z listy nr ................. 

   ...................................................................................................................................................................................... .. 

...) ...................................................................................................................................................... z listy nr ................. 

   ...................................................................................................................................................................................... .. 

 

B. Została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów obejmująca 1  kandydata:
1) 

 Lista nr 17 KWW ANDRZEJA DZIWISZA 
     (oznaczenie listy skrótem nazwy komitetu wyborczego) 

1) GRAPA Anna 
    (nazwisko i imię-imiona kandydata) 

 

2. W związku z tym, że liczba kandydatów jest równa – mniejsza
*) 

od liczby mandatów, za wybranych na 

radnych uznaje się zarejestrowanych kandydatów:
1)

  

 

3. Okręg wyborczy nr 10 obejmuje 1 mandat i pozostałe ---- mandaty pozostają nie obsadzone 
 (liczba) (liczba) 



-    - 
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4.
**)  

Adnotacja o wniesieniu przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych 

zarzutów
***)

; jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak osób pełniących funkcję mężów zaufania”:  

 

  brak osób pełniących funkcję mężów zaufania 

 

5.
**)

   Adnotacje o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów
***)

; jeżeli nie ma, 

wpisać „brak zarzutów”:  

 

brak zarzutów 

 

6.
**)

  Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag” 

 

brak uwag 

 

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli: 

 

1)  .....................................................................................................  .............................................................  
 (nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji) (podpis) 

2)  .....................................................................................................  .............................................................  

3)  .....................................................................................................  .............................................................  

4)  .....................................................................................................  .............................................................  

5)  .....................................................................................................  .............................................................  

6)  .....................................................................................................  .............................................................  

7)  .....................................................................................................  .............................................................  

8)  .....................................................................................................  .............................................................  

 

 

0 

 

 

      

 

 
 

 
                                                                 
*)  Niepotrzebne skreślić lub pominąć. 
**) Jeżeli treść dotycząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w 

odpowiednim punkcie protokołu. 
***)  W razie zgłoszenia uwag przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji do 

zarzutów należy dołączyć do protokołu. 
1  Część A lub B Komisja wypełnia w wypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 380 Kodeksu wyborczego. 

 

 
 

 

(pieczęć Komisji) 


