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Protokół z prac Komisji Skrutacyjnej
z dnia 27 listopada 2020 r.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Daniel Świdurski - Przewodniczący
2, Beata Lewandowska * Członek
3. Paweł Romański- Członek
4, Kinga Jagielska - Członek

powołana przez Burmistrza Miasta LipnaZaządzeniem nr 8612020 z dnia 4 listopada 2020 roku w celu

ustalenia wynikow głosowania w ramach Budzetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2021 rok,

dokonała w Urzędzie Miejskim w Lipnie w dniu 5 listopada br. otwarcia urny oraz sprawdzenia

i policzenia kart do głosowania.

Komisja Skrutacyjna w toku przeprowadzonych prac ustaliła, co następuje:

1. Komisji Skrutacyjnej przekazano w dniu 5listopada br. urnę do głosowania, ktora

w momencie otwarcia była odpowiednio zabezpieczona i opieczętowana,

2, Urna była zlokalizowana w okresie głosowania, tj. od 20 października do 3 listopada br, w jednym

punkcie do głosowania: Urząd Miejski w Lipnie (Plac Dekeńa B),

Urna została otwarta przy wszystkich członkach Komisji Skrutacyjnej.

W urnie znajdowała się następująca ilośc kań do głosowania: 703 karty.

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

W związku z wystąpieniem znacznej ilości głosow niewaznych z powodu braku podpisu oraz

oddania głosow przez osoby nie będące mieszkańcami Lipna, Komisja dokonała szczegołowej

weryfikacji głosujących w Ewidencji Ludności oraz Rejestrze Wyborców, w celu ustalenia wazności

oddanych głosow, Weryfikacja była prowadzona w okresie od 5 do 26 listopada br,

Po przeliczeniu wszystkich głosow oraz weryfikacji ich wazności, Komisja Skrutacyjna stwierdziła

następujące ilości głosow waznych i niewaznych: 619 głosow waznych, 84 głosy niewazne,

łącznie oddano 703 głosy, w tym 619 ważnych oraz 84 nieważne

llości głosow waznych oddanych na poszczegolne projekty opracowano w formie zestawienia

tabe l aryczn ego, stanowi ąc ego Załączni k n r 1 do n i n iejszego p rotokołu,

W wyniku przeprowadzonych prac ustalono, że najwięcej głosow waznych (195) zdobył

projekt nr 4 ,,Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla

0chotniczej Straży Pożarnej w Lipnie",

10. Wyniki prac przeprowadzonych przez Komisję Skrutacyjną zostaną przekazane Burmistrzowi

Miasta Lipna, w celu ich akceptacji.

11. Na tym protokoł zakończono.

Podpisy Komisji Skrutacyjnej :
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