
Protokoł z prac Komisji Skrutacyjnej
z dnia 4 października 2019 r.

Komisia Skrutacyjna w składzie:

1, Daniel Świdurski-Pzewodniczący
2. Radosław Paśniewski* Członek

3. Justyna Jankowska - Członek
4. Paweł Romański- Członek
5. Kinga Jagielska - Członek

powołana pzez Burmistrza Miasta LipnaZarządzeniem nr 4Bl2019 z dnia 30 wześnia 2019 roku w celu

ustalenia wynikow głosowania w ramach Budżetu Pańycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2020 rok,

dokonała Ń unęoŻie Miejskim w Lipnie w dniu 30 wześnia br, otwarcia um oraz sprawdzenia

i policzenia kań do głosowania,

Komisja Skrutacyjna w toku pveprowadzonych prac ustaliła, co następuje:

1, Komisji Skrutacyjnej pzekazano w dniu 30 września br. urnę do głosowania, ktora

w momencie otwarcia była odpowiednio zabezpieczona iopieczętowana.

2. Urna była zlokalizowana w okresie głosowania, tj, od 16 do 27 wześnia br. w jednym punkcie do

głosowania: Sekretariat Uzędu Miejskiego w Lipnie (Plac Dekeńa 8).

Urna została otwańa pzy wszystkich członkach KomisjiSkrutacyjnej.

W urnie znajdowała się następująca ilość kań do głosowania: 891 kań.

Wśród kart znajdujących się w urnie nie stwierdzono kań niezgodnych z obowiązującym wzorem.

W związku z wystąpieniem znacznej ilości głosów nieważnych z powodu braku podpisu oraz

oddania głosów puez osoby nie będące mieszkańcami Lipna, Komisja dokonała szczegołowej

weryfikacjigłosujących w Ewidencji Ludnościoraz Rejestze Wyborcow, w celu ustalenia ważnoŚci

oddanych głosów. Weryfikacja była prowadzona w okresie od 30 wześnia do 4 października br.

Po pzeliczeniu wszystkich głosow oraz weryfikacji ich ważności, Komisja Skrutacyjna stwierdziła

następujące ilościgłosów ważnych i nieważnych:846 głosow ważnych, 45 głosów nieważnych.

łącznie oddano 891 głosów, w tym 846 ważnych oraz 45 nieważnych

llości głosow ważnych oddanych na poszczegolne projekty opracowano w formie zestawienia

ta belarycznego, stanowi ące go Załącznik nr 1 do nin iejszego protokołu.

W wyniku pzeprowadzonych prac ustalono, że najwięcejgłosów ważnych (241)zdobyłpĄekt nr 2

,,Renowacja boiska treningowego na §tadionie Miejskim im. W. Witeckiego w Lipnie".

l0, Wyniki prac pfteprowadzonych pzez Komis,ię Skrutacyjną zostaną pzekazane Burmistzowi

Miasta Lipna, w celu ich akceptacji,

11. Na tym protokoł zakończono.

Podpisy Komisji Skrutacyjnej :
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