
REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOLANIA
WOJTA GMINY PRZEWORNO PRZED UPLYWEM

KADENCJI, ZARZ^DZONE NA DZIEN 19 SIERPNIA 2012 R.

Gminna Komisja do Spraw Referendum w Przewornie

Gmina Przeworno Powiat strzelihski Wojewodztwo dolnosl^skie

PROTOKOL USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
Wyniki glosowania i wynik referendum ustalono wdniu 19 sierpnia 2012 r.
Glosowanie przeprowadzono w6 obwodach glosowania.
Na podstawie protokolow glosowania otrzymanych od wszystkich tj. 6obwodowych komisji do spraw
referendum, Komisja ustalila nastepujaxe wyniki glosowania:

la

lb,

4a.

4b
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Liczba osob uprawnionych do glosowania (wszystkie osoby
umieszczone w czesci A i B spisu os6b uprawnionych w chwili
zakoriczenia glosowania)
w tym liczba osob uprawnionych do glosowania umieszczonych w
czesci A spisu w chwili zakoriczenia glosowania
w tym liczba osob uprawnionych do glosowania umieszczonych w
czesci B spisu w chwili zakoriczenia glosowania
Liczba osob, ktorym wyslano pakiety referendalne (z czesci AiBspisu
osob uprawnionych)

Liczba kart do glosowania otrzymanych przez komisje obwodowe

Liczba osob, ktorym wydano karty do glosowania (liczba podpisow w
spisie) - wczesci A i Bspisu osob uprawnionych
wtym liczba osob umieszczonych wczesci Aspisu, ktorym wydano
karty do glosowania (liczba podpisow wczesci Aspisu)
wtym liczba osob umieszczonych w czesci B spisu, ktorym wydano
karty do glosowania (liczba podpisow wczesci Bspisu)
Liczba osob glosuj^cych przez pelnomocnika (liczba kart do
glosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisje aktow
pelnomocnictwa) - z czesci Ai Bspisu osob uprawnionych

Nie wykorzystano kart do glosowania

Liczba kart wyjetych z urn przez komisje obwodowe

wtym:

Liczba kart wyjetych z kopert na karty do glosowania

Liczba kart niewaznych

Liczba kart waznych (liczba osob, ktore wziery udzial wglosowaniu)

Liczba glosow niewaznych

11 Liczba glosow waznych

12a, Liczba glosowpozytywnych „Tak"

12b. Liczba glosow negatywnych „Nie'

13. Komisja ustalila, conastepuje:
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a) liczba osob uprawnionych do glosowania wyniosla 4 182,

b) liczba osob, ktore wziely udzial w glosowaniu
(liczba kart waznych), wyniosla 623

(frekwencja wyniosla 14,90%)

c) 1iczba glosow waznych wyniosla 613

d) w wyborze w dniu5 grudnia 2010 r. odwolywanego organu
liczba osob, ktore wziely udzial w glosowaniu (liczba kart waznych), wyniosla 1769,
zatem 3/5 liczby bior^cych udzial w wyborze odwolywanego organu wynosi 1062,

e) liczba glosow za odwolaniem organu (pozytywnych "Tak") wyniosla 568.

14. Komisja, w zwiazku z powyzszym, napodstawie art. 55 ust. 2 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15
wrzesnia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z pozn. zm.) stwierdza, ze:
a) referendum jest niewazne, gdyz wzielo w nim udzial mniej niz 3/5 liczby osob bioracych

udzial w wyborze odwolywanegoorganu,
b) WojtGminyPrzeworno nie zostalodwolany.

15 *) Adnotacja o wniesieniu przez mezow zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutow;
jezeli nie ma wpisac „brak zarzutow": '

brak zarzutow

16.*) Adnotacja o wniesieniu przez czlonkow Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutow;
jezeli nie ma wpisac „brak zarzutow": '
brak zarzutow

Przy sporzadzeniu protokolu obecni byli czlonkowie Komisji: '^T)
1) Barabach Sabina, przewodnicz^cy komisji

2) Grzywiriska Krystyna, zastepca przewodnicz^cego

3) Hnytko Klaudia, czlonekkomisji

4) SmalecBeata, czlonek komisji

5) MajeckaAnna, czlonek komisji

6) Tkacz Anna, czlonek komisji

7) Goszczyriska Agata, czlonekkomisji

8) Brzozowski Daniel, czlonek komisji

....

.....h^J^^.S^x^c

..vijwa ffM^ESu

*) Jezeli tresc nie miesci sie na formularzu, nalezy dol^czyc j^ do protokolu, zaznaczaj^c to wmiejscu przeznaczonym na wpisani
**) Wrazie zgloszenia uwag przez mezow zaufania lub czlonkow Komisji, stanowisko Komisji wobec zarzutow nalezy dolaczvc c
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