
REFERENDUM  GMINNE  W SPRAWIE  ODWOŁANIA  RADY  GMINY  BRALIN  PRZED

UPŁYWEM  KADENCJI

ZARZĄDZONE  NA  22 MAJA  2022  R.

Kod  terytorialny  gminy 3 o o 8 o 2 Nr  cibwodu  głosowania % il= * 7

Siedziba  Obwodowej  Komisji

do spraw  Referendui'n  (adres)
Dom  Ludowy,  Mnic]iowice  42, 63-640  Bralin

Gmina gm.  Bralin Powiat kępiński Województwo wielkopolskie

PROTOKÓŁ  GŁOSOWANIA  W  OBWODZIE

Głosowai'iie  rozpoczęło  się w dniu  22 mąja  2022  r. o godz.  07:00  itrwało  bez  przerwy  do godz.  21:00.

I. ROZLICZENIE  KART  DO  GŁOSOWANIA

1
Liczba  osób  upi-awnionych  do głosowania  (wszystkie  osobs)i rwieszc::nne  vp częściAiB

spisu  o.s;ób upmwni«mych)  w chwili  zakończenia  głosowania

:l= +C 2 2 9

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

chwili  zakończenia  głosowania
ik !C ') ) 9

lb
ui tym  liczba  osób  uprawnionych  do głosowania  un'iieszczonych  w części  B spisu  w chwili

zakończenia  głosowania
ili :k ik ik o

Uwag'a!  Suma  liczb  z pkt  la  i lb  musi  być  równa  liczbie  z pkt  l.

2 Komisja  otrzymała  ktut  do głosowania il{ !li 2 o 6

3 Nie  wykorzystano  kart  do głosowania ik *
i 9 6

4
Liczba  osób,  kLórym  wiydano  k;irty  do głosowania  (liczba  podpis«5w  ora':, adnotacji

,,0(//71ow(.  podpisu"  wspisie)  - w części  A i B spisu  osób  uprawi'iionych
ilt ik !lt

] o

4a
w tym  liczba  os6b  umieszczonycli  w części  A  spisu,  którym  wydanci  kiuty  Clo głosowania

(liczba  pndpisósv  oraz  adnota«;ji,,odinosva  podpisu"  w części  Aspisu)

ilt ili ilt 1 o

41»
w tym  liczba  osób  rimieszczonych  w części  B spisu,  któryin  wydano  karty  do głosowania

(lidxt  podpisósv  om,:  adnotacji,,odn'iosva  podpisu"  sv częśc:i  Bspisu)

}li ilt ili }li 0

Uwaga!  Sun'ia  liczb  z pk[  4a i 4b musi  być  równa  liczbie  z pkt  4. Suma  liczb  z pkt  3 i4  powinna  być równa  liczbie  z pkt  2; jeśli

!ak  nie  jest  -  przypriszczalną  przyczynę  należy  omówić  w pkt  14.

5

Liczba  osób  głosujących  przez  pełnoinocnika  (licr.ba  kart  dogłnsowai'atr  wylanych  na

podstawie  otrymanych  przer:, koinis;ję  aktóu'  pełnoinocnictwa)  -  z części  A  i B spisu  osób

uprawnionych

iC :C !C !C 0

6
Liczba  osób,  którym  wysłano  pakiety  referendalne  (:, części  A iBspisri  osób

upnnvnionych)

:): !C :C =k 0

7 Liczba  otrzymanycli  kopert  zwrotnych ili ili ilt ik 0

7a
Liczba  kopert  zwrotnych,  w których  nie  było  oświadczenia  o osobistym  i tąjnym  oddaniu

głosu
!li !li Di N: o

7b Liczba  kopert  zwrotnycli.  w którycli  oświadczenie  nie było  podpisane :li ili !li il= o

7c Liczba  kopert  zwrotnych,  w których  nie  było  koperty  Ila kartę  do głosowania :li il= ili ik 0
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7d
LiczL+a  kopert  zwromych,  w których  zniijdowała  się niezaklejona  koperta  na kartę  do

głosowania
ili :I! ili ili 0

7e Liczba  kopert  na kartę  (lo głosowania  wrzuconych  do irny il! ilt ili il{ o

Uwaga!  Liczba  z pkt  7 nie  może  być  wię]csza  od liczby  z pkt  6. Suma  liczb  z pkt  7a -  7e nie  może  być  i'nniejsza  od liczby  z pkt

II.  USTALENIE  WYNIKÓW  GŁOSOWANIA

Komisja  stwierdziła,  że pieczęcie  na urnie  pozostały  nienatuszone.  Po wyjęciu  kart  z urny  Komisja  ustaliła  iia  idi  podstawie

i'iastępujące  wiyniki  głosowani;i:

8 Liczba  kart  wyjętych  z urny * )I= J= l o

8a w tym  liczba  kart  wyjętych  z kopert  na kartę  do głosowania }l! ili ili il! 0

Uwaga!  Liczba  z pkt  8 pon'iniejszona  o liczbę  z pkt  8a powinna  być  równa  liczbie  z pki  4. Dodatkowo  liczba  z pkt  8a nie  może

I+yć wi.ększa  od liczby  z pkt  6; jeśli  tak  nie  jest  -  przypuszczalną  przyczynę  należy  omówić  w pki  15.

9
Liczba kart nieważnych (innyćh niź urzędowo ustalone W:» riieopatrz«inych. piec:a,ę«:i«1

obwodowąi  1coinis,ji dospi'tw  refi'i'enthmz)

il! 8i !li !li o

lO Liczlya  kiu't  ważnych  (licr,ba  osób,  ktt5re wzię;v  udział  w głososi'aniu) }li Ji !li 1 o

Uwaga!  Suma  liczb  z pkt  9i10  musi  łyć  równa  liczbie  z pkt  8. Jeśli  w pkt  9 liczba  jest  większa  od O, przyczynę  należy  omówić

w pkt  16.

ll Liczba  głosów  nieważnycli ili ili ili ili o

12 Liczba  głosów  ważi'iych Ji !li !li 1 o

Uwagq!  Suma  liczb  z pkt  Il  i12  musi  być  równa  liczbie  z pkt  lO.

I 3a Liczba  głosów  pozytywnycl'i,,'I'ak" }li il{ il{ }I{ 9

13b Liczba  głosów  negatywnycli,.Niea' 8i 4i !li !li 1

Uwaga!  Suma  liczb  z pkt  13a  i 13b  n'iusi  być  równa  liczbie  z pkt  12.
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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; jeżeli  różnica  nie

występuje  - wpisać,,brak  uwag":

bi'trk  uwag

15 "  Uwagi  o przypuszczalnej  przyczynie  różnicy  pomiędzy  liczbą  z pkt  8 pomniejszoną  o liczbę  z pkt  8a a liczbą  z pkt  4,

a tiikże  o przypuszczalnej  przyczynie  tego,  że liczlyit  z pkt  8a jest  większa  odliczby  z pkt  6; jeżeli  różnica  nie

występuje  - wpisać,,brak  uwag":

bmk  rnwtg

16 "'  Uwagi  o przypuszczalnej  przyczynie  wystąpienia  kart  niewa'ż.nych  (pkt  9);  jeżćli  liczba  w pkt  9 uiynosi  0 - wpisać

, Ł).['Fl]( llWEl"":
l  5

bmk  ynvag

17 '

18 '

19 "

W trakcie głosowania  wydano następujące  zarządzenia; jeżeli nie wydano - wl'iisać,,brak  zarządzeń":

bmk  =arządzeri

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  :.m4ftmia  w obsvodzie

Adnotacja  o wniesieniu  riwag  przez  członków  Kotniąji  z wymienieniem  konkretnych  zarzutów  "aa'; jeżeli  nie  ma -

wpisać,,brak  zarzutów":

bmk  zarzutt5w

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

bmk  mzvtg

Przy  sporządzeniu  protokołu  obecni  byli  członkowie  Komisji:

])  Marcinków  Marta  Elżbieta  Przewodniczący

2)  KloftaMałgorzata  Zastępca  Przewodi'iiczącego

3)  Gogol  Andrzej  Jan  Członek

4)  Kran'iarzewska  Barbara  Łucja

5)  Niechciał  Julia  Małgorzata

6)  Parzonka  H;inna

7)  Wiśniewska  Elżbieta

8)  Wojcieszak  Klaridia  Ain'ia

Członek

Członek

Członek

Członek

Członek

%-e=a,  c-c]

JeZell treść d05'CZĄCa danego punktu protOkOłu nle IllleSCI Slę na tormularzu,  nalezy dołączyć ]q dO prOtOkOłll,
zaznaczając  to w odpowiednim  punkcie  protokolu.

V-l

W  razie  zgłoszenia  uwag  przez  mężów  zaufai'iia  lub  członków  Komiąji,  stanowisko  Komisji  wobec  zarzutów  należy

do)ączyć  do protokołu.
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