Otwórz protokół (/referendum/calculator/fillProtocol/677/18123/)

Wró (/referendum/protocols_list/677/)

Dane z protokołu głosowania
Numer obwodu głosowania

2

Kod terytorialny gminy
(dzielnicy w m. st. Warszawie)

100905 gm. Rz

Siedziba obwodu do głosowania

Szkoła Podstawowa w Białej, Biała 63, 98-332 Rz

nia

nia

Tura głosowania
Pocz tek głosowania

6 wrze nia 2015 06:00

Koniec głosowania

22:00

Status protokołu

zatwierdzony

Symbol kontrolny systemu informatycznego

8574-da05-65a0-1d8c-8898-92c9-9869-d460

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1

Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum (umieszczonych w spisie, z uwzgl dnieniem
dodatkowych formularzy) w chwili zako czenia głosowania

760

2

Komisja otrzymała kart do głosowania

500

3

Nie wykorzystano kart do głosowania

439

4

Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania (liczba
podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")

61

5

Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosuj cych przez pełnomocnika (liczba kart do
głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisj aktów pełnomocnictwa)

0

6

Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosuj cych na podstawie za wiadczenia o
prawie do głosowania

0

7

Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety referendalne

0

8

Liczba otrzymanych kopert zwrotnych

0

8a

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było o wiadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu

0

8b

Liczba kopert zwrotnych, w których o wiadczenie nie było podpisane przez osob uprawnion do
udziału w referendum

0

8c

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kart do głosowania

0

8d

Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała si niezaklejona koperta na kart do głosowania

0

8e

Liczba kopert na kart do głosowania wrzuconych do urny

0

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9

Liczba kart wyj tych z urny

61

9a

w tym liczba kart wyj tych z kopert na kart do głosowania

0

10

Liczba kart niewa nych (innych ni urz dowo ustalone lub nieopatrzonych piecz ci obwodowej komisji
do spraw referendum)

0

11

Liczba kart wa nych

61

II.A. Sprawa 1.
12

Liczba głosów niewa nych (z kart wa nych)

1

13

Liczba głosów wa nych (z kart wa nych)

60

14a

Liczba głosów pozytywnych "Tak"

46

14b

Liczba głosów negatywnych "Nie"

14

II.B. Sprawa 2.
15

Liczba głosów niewa nych (z kart wa nych)

2

16

Liczba głosów wa nych (z kart wa nych)

59

17a

Liczba głosów pozytywnych "Tak"

12

17b

Liczba głosów negatywnych "Nie"

47

II.C. Sprawa 3.
18

Liczba głosów niewa nych (z kart wa nych)

1

19

Liczba głosów wa nych (z kart wa nych)

60

20a

Liczba głosów pozytywnych "Tak"

59

20b

Liczba głosów negatywnych "Nie"

1

III. UWAGI I ADNOTACJE
21.

Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej ró nicy pomi dzy sum liczb z pkt. 3 i 4 a liczb z pkt. 2;
je eli ró nica nie wyst puje, wpisa „brak uwag”:

brak uwag
22.

Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej ró nicy pomi dzy liczb z pkt. 9 pomniejszon o liczb z pkt.
9a a liczb z pkt. 4,
a tak e o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej ró nicy pomi dzy liczb z pkt. 9a a liczb z pkt. 8e; je eli
ró nice nie wyst puj , wpisa „brak uwag”:
brak uwag

23.

Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wyst pienia kart niewa nych (pkt 10); je eli liczba w pkt. 10 wynosi 0,
wpisa „brak uwag”:
brak uwag

24.

W trakcie głosowania wydano nast puj ce zarz dzenia; je eli nie wydano, wpisa „brak zarz dze ”:
brak zarz dze

25.

Adnotacja o wniesieniu uwag przez m ów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów; je eli nie ma,
wpisa „brak zarzutów” lub „brak m ów zaufania w obwodzie”:
brak m ów zaufania w obwodzie

26.

Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów; je eli nie ma,
wpisa „brak zarzutów”:
brak zarzutów

27.

Inne uwagi; je eli nie ma, wpisa „brak uwag”:
brak uwag

Przy sporz dzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1.

Anna Dusza

Przewodnicz cy

2.

Janusz B ben

Zast pca Przewodnicz cego

3.

Agnieszka Cytarzy ska

Członek Komisji

4.

Agata Koch

Członek Komisji

5.

Przemysław Ku mierek

Członek Komisji

6.

Monika Olejnik

Członek Komisji

7.

Marianna P dziwiatr

Członek Komisji

8.

Renata Anna Sikora

Członek Komisji

9.

Paulina Łuczak

Członek Komisji
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