
REFERENDUM  GMINNE  W SPRAWIE  ODWOŁANIA  WÓJTA  GMINY  BRALIN  PRZED

UPŁYWEM  KADENCJI

ZARZĄDZONE  NA 22 MAJA  2022 R.

Kod  terytori;i]ny  gminy 3 o o 8 o 2 Nr  obwodu  głosowania +% ili :l: 7

Siedziba  Obwodowej  Komisji

do spraw  Referenduin  (adres)
Dom  Ludowy,  Mnicliowice  42, 63-640  Bralin

Gmina gm.  Bralin Powiat kępiiiski Województwo wielkopolskie

PROTOKÓŁ  GŁOSOWANIA  W OBWODZIE

Głosowarńe  rozpoczęło  się w dniu  22 maja  2022  r. o godz.  07:00  itrwało  bez  przerwy  do godz.  21:00.

I. ROZLICZENIE  KART  DO GŁOSOWANIA

l
Liczba  osób  uprawnionych  do głosowania  (svszystkie  osoby  uinieszc:xme  iit częściA  iB

spisu  os«5b upmwni«mych)  w chwili  zakończenia  głosowania
ili ili 2 2 9

la
w tym  liczba  osób  uprawnionych  do głosowania  urnieszczonych  w części  A spisu  w

chwili  zakoiiczenia  głosowania
:C ik 7 ") 9

lb
w tym  liczba  osób  uprawnionych  do głosowania  umieszczonych  w części  B spisu  w dnvili

zakoiiczenia  głosowania
!C * ik il: 0

Uwaga!  Suma  liczb  z pkt  la  i 1b musi  być  równa  liczbie  z pkt  l.

2 Komisj:i  otrzyinałit  k:irt  do głosouiania ili }li 2 o 6

3 Nie  wykorzystano  kart  do głosowania !C =C l 9 6

4
Liczba  osób,  którym  uiydano  kiirty  do głosowania  (liczba  podpis«5sv  om:,  adnotacji

,,odinowa  podpisu"  wspisie)  - w części  A i B spisu  osób  uprawnionych
}IF ilF ilt l 0

4a
w tym  liczba  osób  umieszczonycli  ui części  A  spisu,  którym  wydai'i«i  kiiriy  do głosowania

(liczba  pndpisów  oraz  adnotctcji,,odinrmvr  podpisu"  sv części  Aspisu)

ili ili ik 1 0

4b
w tym  liczba  osób  umieszczon)ich  w części  B spisu.  którym  wydano  karty  do głosowania

(iidxt  podpist5sv  om:.  «rdriotar.;ji,,odinosvti  podpisu"  w części  Bspisu)

ilt il: ili ik 0

Uwaga!  Suma  liczb  z pkt  4a i 4b  musi  być  równa  liczbie  z pkt  4. Suma  liczl+  z pkt  3 i4  powinna  być  równa  liczbie  z p]<t 2; jeśli

!ak  nie  jest  -  przypuszcza]ną  przyczynę  należy  omówić  w pkt  14.

5

Liczba  osób  głosujących  przez  pełnomocnikii  (lic:,ba  kart  dogłnsowaivia  wydaivy:li  na

podstayvie  ottzyinanych  prze:.  kninisję  aktósv  pełnomocnic.twa)  -  z części  A  i B spisu  osób

uprawnionycli

!C =k !C ik 0

6
Liczba  osób,  którym  uiysłano  pakiety  referendalne  (=  części  A iBspisu  osób

up'imvnionych)
iC :C !C il: 0

7 Liczba  otrzymanych  kopert  zwrotnych ili ilt ili ili o

7a
Liczba  kopert  zsvrotnycl'i.  w którycli  nie  bylo  oświadczenia  o osobistym  itąjnym  oddaniu

głosu
:l! !li Ji Ji o

7b Liczba  kopert  zwrotnych.  w którycli  oświadczenie  i'iie było  podpisane :li Di !li :li o

7c Liczl_+a kopert  zwrotnych,  w których  nie  było  koperty  i'ia kartę  do głosowania ili il= il! ili o
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7d
Liczba  kopert  zwroti'iych,  w których  znąjdowała  się niezaklejona  koperta  na kartę  do

głosowania
il= )li il! il! o

7e Liczba  kopert  Ila kartę  do głosowania  wrzuconych  do u"ny )l= ili il= )l! 0

Uwaga!  Liczba  z pkt  7 nie  może  być  większa  odliczby  z pkt  6. Suma  liczb  z pkt  7a -  7e nie  może  być  inniejsza  od liczby  z pkt

7.

II.  USTALENIE  WYNIKÓW  GŁOSOWANIA

Komisja  stwierdziła,  że pieczęcie  na urnie  pozostńły  nienaruszone.  Po wyjęciu  kart  z urny  Komisja  ustaliła  na ićh  podstawie

następrijące  wyniki  głosowania:

8 Liczba  katt  wyjętych  z urny !li Ni N= 1 o

8a w tym  liczba  kiirt  wyjętych  z kopert  na lairtę  do głosowania il= !li ili }li o

Uwaga!  Liczba  z pkt  8 pcinu'iiejszona  o liczbę  z pkt  8a powinna  być  równa  liczbie  z pkt  4. Dodatkowo  liczba  z pkt  8a nie  n"ioże

być  uiiększa  od liczby  z pkt  6; jeśli  tak  riie  jest  -  przypuszczalną  przyczynę  należy  omówić  w pkt  ]5.

9
Liczba kart nieważnych (inri.soch niź urr'.ędowo ustakme lub riieoptitrzonych. pieczęci«7

obwodowęi koinis,ii dosprttw referendwn)
jli Ńi ili * o

10 Liczba  kiirt  ważnych  (lic,ba  osób,  kt«5i'e wzięł)  ud:=iał  w głosowaniu) Ji !li Ji l o

Uwaga!  Suma  liczb  z pkt  9 i]O  musi  być  równa  liczbie  z pkt  8. Jeśli  w pkt  9 liczba  jest  większa  od  O, przyczynę  należy  omówić

w pkt  16.

11 Liczba  głosów  nieważnycli il{ ik ili ili o

12 Liczba  głosów  ważnych )li Ji 4i l o

Uivag'a!  Suma  liczb  z pkt  ll  i12  musi  być  równa  liczbie  z pkt  10.

13a Liczba  głosów  pozytywnyc]i  ,,Tctk" ili ilt ili l o

13b Liczba  głosów  negatywnych,,Nie" !li Ji !l! Ni o

Uwaga!  Suma  liczb  z pkt  13a  i13b  musi  być  równa  liczbie  z pkt  12,

iiiiiiiviiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiifiiiiii:i'i'iiir"ii:i'i:iiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiiilivi -Ł/-,p
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III.  UWAGII  ADNOTACJE

14 "  Uwagi  o przypuszczalnej  przyczynie  różnicy  pomiędzy  sumą liczb  z pkt 3 i4  a liczbą  z pkt 2;jeże1i  różnica  nie

występuje  - wpisać,,brak  uwag":

brak  uwag

15 "  Uwagi  o przypuszczalnej  przyczynie  różnicy  pomiędzy  liczlyą z pkt 8 ponuqiejszoną  o liczl+ę z pkt 8a a liczbą  z pkt 4,

a tiikże  o przypuszczalnej  przyczynie  tego, że liczba  z pkt 8a jest większa  od liczby  z pkt 6; jeżeli  różnica  nie

wysiępuje  - wpisać,,brak  uwag":

bmk  uwtrg

16 "  Uwagi  o przypuszczalriej  przyczynie  wystąpienia  kart  nieważnych  (pkt  9); jeżeli  liczba  w pkt 9 uiynosi  0 - wpisać

,,1)r21k llWźl,"":

bmk  uwag

W trakcie  głosowania  wydano  następujące  zarządzeni;i;  jeżeli  nie wydano  - wpisać,,brak  zarządzeń":

bmk  ;arząd,,eii

Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez mężów  zaufania  z wymienieniem  konkretnych  zarzutów  ";  jeżeli  nie ma -

wpisać  odpowiednio,,brak  zarzutów"  lub,,brak  mężów zaufania  w obwodzie":

bmk  mężr5w =,ar4ftmia w obsvn«lzie

Adnotacja  o wniesieniu  uwag  przez  członków  Komiąji  z wymiet'iieniem  konkretnych  zarzutów  "";  jeżeli  nie ma -

wpisać,,brak  zarzutów":

bi:ak  :(maz,utów

20 "  Inne uwagi;  jeżeli  nie ma - wpisać,,brak  uwag":

btnk  uwag

Przy sporządzeniu  protokołu  obecni  byli  członkowie  Komisji:

1) Marcinków  Marta  Elżbieta Przewodniczący

2) Klofta  Małgorzata Zastępca  Przewodniczącego

3)  Gogol  Andrzej  Jlln Członek

4) Kram;irzewska  Barbara  Łucja Członek

5) Niechciał  Julia  Małgorzata

6) Parzonka  Hai'ina

7) Wiśniewska  Elżbieta

8) Wojcieszak  Klaudia  Anna

Członek

Członek

(Izłonek

Członek

Y*j

Jeżeli treść dotycząca  danego punktu  protokołu  nie nńeści  się na formularzu,  należy  dołączyć  ją do protokołu,

zaznaczając to !1V odpowiednim  punkcie  protokołu.

W razie zgłoszenia  uwag przez mężów  zaufania  lub członków  Komisji,  stanowisko  Komisji  wobec zarzutów  należy

dolączyć  do protokolu.
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