
., Okr 38Ok~g w'yporczy nr .~.~ .. . K9.!J1lsJ.a <r&owa nr ....... . 

w .:.t.C\.b\q...Wl:LL........ w .'i..OJDi~r..hlQli.....;........ 


(nazwa gminy) 

PROTOKOL 

WYNIKOW GLOSOWANIA I WYNIKOW WYBOROW DO RADY POWIATOWEJ) . 
MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ W POWIECIE .G.o.s:;Q~L~.~!-.~........ 


(nazwa powiatu) 

I. 
I. Wyniki glosowania w okr«gu wyborczym ustalono w dniu 31 .05.2015 r. 
2. Glosowanie przeprowadzono w ...J .... obwodach glosowania i na podstawie 

(liczba) 
protokolow glosowania otrzymanych ze wszystkich obwod6w/okr«gu wyborczym iO) Komisja 

ustalila nast«puj~ce wyniki glosowania w okr«gu wyborczym: 

I) liczba czlonkow Izby Rolnic~.huprawnionych do glosowania w okr«gu wyniosla: (liczba os6b 

umieszczonych w spisach) .G..~....o....... 


(liczba) '1)9. 
2) liczba osob, kt6rym wydano karty do glosowania , ~ ... ....... . 
3) oddano glosow (Iiczba kart wyj«tych z umy) .... .. 2.9,...... 

wtym: 
- glos?w nie~aznych oddano .,:.0............. 

- glosow waznych oddano ......~.s ........ 


4) poszczeg61ni kandydaci otrzymali nast«puj~c~ liczb« 
glos6w watnych: 

a) ~.)).-R.Q.H~ ..?~.t<.!'.~~.~&~ ........ f:..................~.~.......... 

(nazwisko i imi((,-imiona) (liczba) 

b) .L.~.~.~\f.t.~ ..~&l...:D..&t1lX.~ .. .3f.\~ ..............~ ...... 

c) ............................................................... .. .. ............. ........ ........... . 


d) ................ . ................... . ... .. . . .. . ........ . ..... . .. .. . . .. . ... . 


II 
1. W okr«gu wyborczym wybierano 

- jednego edonka Rady Povviatovtej Izby Rolfliezej*) 

- dwoch czlonkow Rady Powiatowej Izby Rolniczej*). 

2. Na podstawie wynikow glosowania Komisja stwierdza nast«puj~cy wynik wyborow: **) 


A) Najwi«cej glos6w waznych uzyskal kandydat: 


.p..Q.~p..~.~ .. ~..~.~.~.j)..t..?t~....................................:?:.~....... .. 

(nazwisko i imi((,-imiona) (liczba) 

ktory zostal wybrany do Rady Powiatowej Izby Rolniczej 0) 


B) Nast«puj~cy kandydaci otrzymali w okr«gu wyborczym kolejno najwi«cej glosow waznych, 

wobec czego zostali wybrani do Rady Powiatowej Izby Rolniczej: 


I) ..~.~.~.~.l..B..~....H..A.~D.~ti(}..R ...~ (1. ~......... .... ..6,,~... .. 

(nazwisko i imi((,-imiona) <J (liczba) 

2) ........... .. .......... .. ............ .. .... ........ ... ......... ... ..... ..... ...... .. ... ........... .. 


3) . ......... .. ............. . ..... . ..... . ..... . .. . . . ........ .. . . .. . .. . .. . .... .. 


4) ...... . ... . ..... ............. . . . ... . .. . . . . .... . ... . .. . . . .... . . . . .. . .. . .... . 


(C)***) W zwi~zku z tym, iz ............ kandydat6w otrzyma10 w okr«gu wyborczym 

(liczba) 



najwi<rkszq i rownq liczb<r glosow waznych, Komisja przeprowadzila losowanie, w wyniku 

ktorego czlonkiem Rady Powiatowej Izby Rolniczej zostat 

(nazwisko i imi~-imiona) (liczba) 

IV 

~l.i;.~~~~:.r~\f~.o~~.~~~~i.~~.QN.~.K..................4~. <1:.~ 

(nazwisko i imi~-imiona, funkcja w Komisji) ( rPodpr;;:: 

2)~a~.NOH~k'.J.:I.Qtl.9.~Z.7..H!i<'\l.~R?J?\!gP.t!..\.f'''~'~7Q'1'Z!-
3)o~····0.S2 ... 1:tA.~1L\lf.\.. .7.•••c.~ l iS :t>.J(······· ····························d ················· 
4) \.~ . ~.~..1\M-... .:t.Qz.~. ..-.\.. .. ......... J.. "'.HQ;o(\)·l.J·:(2.4 ~..... ...... .. .~./I.t. 
5) W.{TS..~.A.x: .....M.a.~.. §-..7. .. ('~t.QN -. ............ ...tl.l... ..e.~J..\.,-.............. 

(pie II c~:Jji ~ :jlJ.~~ eJ) 
~O ...~ 

*) Niepotrzebne skrdlic. 

"*) Wype1nic odpowiednio cz~sci (A) lub (B). 

***) Cz~sc (C) wypeJnic w wypadku przeprowadzonego losowania, podajqc zwi~zle w rubryce 

"Uwagi" jego przebieg. 

wyborczym 


(liczba) 

http:o~����0.S2

