WYBORY IX) RADY GMINY/l{tf,JSlq*J
Okgg wyborczy ff

3

Liczba rnandat6w

* gnbi€ do 20 t$. mi€szkrnc6w
I

Zahpmik trr ../-.... do pmtokotu z wybor6w
do Rady Gminy w Starczy

ZESTAWIENIE
w)'nik6w glosowatria w okrQgtr ryborczym nr 3 utwomnym dla wyboru Rsdy Gminy w
Starczy
sporz{dmne dnia 25 listopada 2007 r. prtez Gmind4 Komisje Wybortzq w Startzy.
Komisjr slwi€.dz.r, ire otrrymNl| p.otokoly glosowe a od 1 obwodorej komisji *yborczej
*lasciwej do przepmwadzenia glosowetrh w okrQgu i na podsttwie tych pmtokol6w ustalila
msttpuj4ce wytriki glodowsDiaw okrQgu:
wyborc6w uprawnionychdo glosowaii.
I Liczba
(umieszczonychw spisie w chwili zakonczeniaglosowa'ia) - RAZEM

4

3

4

w tym umieszczonychw czgsciA spisu wyborc6w

0

1b.w tlm umieszczotrychw czQsciB spisuwyborc6w
Uwrg!!

Sumaliczb z pkt. la. i lb. nusi by6 rowna liczbiez pk. l.

Liczba wyborc6w, kt6rym *ydatro karty do gliosowania
2. (liczba podpis,5ww spisie wyborc6w) - RAZEM

3

2a.w qm w cz€ici A spisu wyborc6w

3

2b. w tlm w czesciB spisu$yborc6w

0

uraga:
3.

Sumaliczb ,, pkl. 2a. i 2b musi byt roMa liczbiez plt. 2

Liczba oddanychkart do glosowada
(ticzba kan wyjetych z umy)

3

4 . Liczba kalt niewaaych
I

5 . Liczba kan wa2nYch
t-"agrt

1

3

SumaliczlJzpk1.4. i 5. musi b)C rdwnaLicb;e, ph J

Liczba glosow niewa.arych

0

po"t"*t"rta 4aku ,Jc' obokwiekszejliczbv nazwisk
; q,-;Efu,
w olaegu
niz liczbamatrdat6w
kandydat6w

0

" tytn " p.*oau ti"p.stawienia znaku ,)c' obok nazwiska zadnego
kandvdala
i t'- , p"",odu postu*ieri€ a|aku ,X' wyl4cznie obok nazwiska
skreslonegokatrdydata(an. t 13 ust. 2)
" tyln , p"*"dr p""t *tenia zaku ,J" *ylqcnie obok nazwiska
6d.
kandydataz udewarionej listy kandydat6w(an l13 ust. 3)
**
S"n'" ll.'b , pla 6a. od. musi byi rdsna liczbiez plt. 6
U*"F

U*aga! Surnaliczb z pkt.6. i 7. nusi by6 rownaliczbiez pkt. 5.
*)
niepotrzebn€skeslid
")
je2€li nie *]st4pih irma przyczFa niewahosci glosu niz wvmieniona w pkt 6a-6d.
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7 . Liczba gtos6wwa.hych
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8. Na poszczeg6lnych k^ndyd^t6vt z list kandydat6w oddano nastQpujqcqliczbQ glos6w wainych:
List! or 1 -

KwW ELZBIf,TY MUSIK
Liczba glos6w waznych
'7 0

L. p. Nazwisko i imiona kandydata
\.,fUSIKElzbieta

Uwaga! Liczba glos6w otrzymanych przez kt6rcgokolwiek kandydatanie moa by6 wieksza od liczbv
glos6w waznychw Pkt. 7.
List! nr 2 -

KWW STANISLAWA HALKIEWICZA
Liczba glos6w wa2nych

Nazwisko i imiona kandydata

J

Stanislaw
FTALKIEW]CZ

Uwaga! Liczba glos6w orzlmanych przez ttOregotot,rlet kandydatanie moze bye *iaksza od liczbv
gtos6w wa?nychw Pkt. 7
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