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Protokół z dnia 18 września 2021 roku z
przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady
Seniorów
Protokół z dnia 18 września 2021 roku z przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady
Seniorów.
Komisja wyborcza rozpoczęła pracę w dniu głosowania tj. 18 września 2021 roku godzinie 8:45. Pracę
rozpoczęto od sprawdzenia urny. Po stwierdzeniu, że jest ona pusta, nastąpiło komisyjne zamknięcie i
zapieczętowanie urny.
O godzinie 9:00 rozpoczęło się głosowanie mieszkańców na kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów.
Głosowanie odbyło się w specjalnych namiotach wyborczych ustawionych na terenie parkingu urzędu
miasta Pruszkowa przy ulicy Kraszewskiego 14/16. Podczas głosowania tożsamość mieszkańców oraz
ich wiek były weryfikowane na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. Przed wydaniem karty
do głosowania dane mieszkańców uczestniczących w wyborach spisywane były do specjalnie
przygotowanego rejestru „Spisu mieszkańców biorących udział w wyborach na Miejskiej Rady
Seniorów w dniu 18 września 2021 roku".
Głosowanie zostało zakończone o 15:00 w dniu 18 września 2021 roku. Po zakończeniu głosowania
urna wyborcza została zaplombowana. Komisja wyborcza kontynuowała pracę w sali 21 w budynku
Urzędu Miasta Pruszkowa. Po weryfikacji listy wyborców oraz przeliczeniu kart wyborczych, które nie
zostały wydane nastąpiło otwarcie urny wyborczej.
Liczba przygotowanej kart do głosowania: 300 sztuk
Liczba wydanych kart do głosowania: 187 sztuk
Liczba niewydanych kart do głosowania 113 sztuk
Przystąpiono do przeliczania znajdujących się w urnie kart wyborczych. Z urny wyjęto łącznie 187 kart
wyborczych.
Następnie nastąpiło rozdzielenie kart do głosowania na „ważne" i „nieważne" (na głosy „ważne" i
„nieważne").
Liczba ważnych kart do głosowania (tj. głosów ważnych): 186 szt.
Liczba nieważnych kart do głosowania (tj. głosów nieważnych): 1 szt.
Następnie nastąpiło zliczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów (z głosów ważnych).
W wyniku przeliczenia głosów komisja wyborcza ustaliła, że poszczególni kandydaci otrzymali
wskazane poniżej liczby głosów:
1. Abramowska Barbara 22 głosy
2. Bakiera Janina 34 głosy
3. Cechniak Zdzisław 4 głosy
4. Czeley-Dudek Maria 30 głosów

5. Dobrowolska Krystyna 19 głosów
6. Gajo Barbara 17 głosów
7. Gwardys Jerzy 54 głosy
8. Jasek Elżbieta 65 głosów
9. Malczyk Andrzej Tomasz 21 głosów
10. Michta Sabina 77 głosów
11. Pakuła vel Rutka Wojciech 8 głosów
12. Przybysz Piotr 14 głosów
13. Robakiewicz Urszula 9 głosów
14. Rosiński Wojciech 77 głosów
15. Ruszczak Ewa Maria 8 głosów
16. Szpuda-Bukowska Joanna 17 głosów
Po ustaleniu wyniku głosowania zakończono prace komisji wyborczej w dniu 18 września 2021 roku.
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