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Rady Powiatu Nowodworskiego
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w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Nowodworskieo-ob

Na podstawie mi. 14 ustA ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U
2013 poz. 595 oraz 645), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ l

Stwierdza się odwołanie w głosowaniu tajnym radnego Sebastiana Jakuba Kozaka
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego.

§2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr I/2/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia l grudnia 2010r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Nowodworskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Protokół
ustalenia wyników glosowania w sprawie odwołania Pana Sebastiana Jakuba Kozaka

z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego
sporządzony na sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 21 listopada 2013 l-o

Ustalenia wyników głosowania dokonała Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej .~%M.Q.~ ~'J:.H~r~,~l .
.Jaltff.!f~ SJRo!1V~t;~ .
9.1J.N.~ł ct.kA-Ł .

2. Członek Komisji Skrutacyjnej

Członek Komisji Skrutacyjnej

J. ROZLICZENIE KART DO GLOSO\VANIA

l) statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego

2) liczba radnych obecnych na sesji

2) liczba radnych, którym wydano karty do głosowania
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II. USTALENIE \VYNIKÓW GŁOSO\VANIA

Po wyjęciu kart z urny Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania:

1) liczba kart wyjętych z urny l.f. .
2) głosów ważnych oddano .. /f~ .

/;
3) głosów nieważnych oddano v·Au·······
4) za odwołaniem głosowało

5) przeciwko odwołaniu głosowało ::::~::::::
r.

6) wstrzymało się 0.' .

Uwagi: ~( .

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wniosek w sprawie odwołania Pana Sebastiana Jakuba
Kozaka z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego:
uzyskał wymaganą liczbę głosów i w związku z tym wiceprzewodniczący został odwołany'.

, nie u3)'skał 'Nymaganej liem)' głOSÓVf i w zwiuJ-iku z tym wieeprzevłodniezący Rio Lostuł
, ł *oaVfO My-.

~

:
~ ,I'......<1 ;. .

, :f'b, _ '
/~', v, ',) ............i.~ ~ .

:/.

'l •t/ '............... ',' {!f;;..... .

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

2. Członek Komisji Skrutacyjnej

3. Członek Komisji Skrutacyjnej

• Niepotrzebne skreślić
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