
UCHWAW Nr 322/XXX1/2017 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie przyjecia informacji o wyniku wyborow uzupetniajqcych do organu jednostki 
pomocniczej sdectwa Nowa WieS 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w zw. z uchwatq Nr 311/XXIX/2017 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarzqdzenia wyborow uzupetniajqcych do 
organu jednostki pomocniczej sotectwa Nowa WieS, Rada Miejska w Serocku uchwala, co 
nastqpuje: 

Przyjmuje siq informacjq, przedstawionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock o przebiegu 
wyborow uzupetniajqcych do organu jednostki pomocniczej sotectwa Nowa WieS, stanowiqcq 
zatqcznik do niniejszej uchwaty. 

Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock 

Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Zaiqcznik do uchwaty Nr 322/XXX1/2017 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017r. 
w sprawie przyjecia informacji o wyniku 
wyborow uzupeiniajqcych do organu jednostki 
pomocniczej soiectwa Nowa WieS 

Zgodnie z uchwatq Nr 311/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 
2017r. w sprawie zarzqdzenia wyborow uzupetniajqcych do organu jednostki pomocniczej 
sotectwa Nowa Wies, w dniu 25 lutego 2017r. odbyto sie zebranie wiejskie, na ktorym 
dokonano wyboru sottysa oraz rady soteckiej sotectwa Nowa Wie5. 

Zgodnie ze spisem wyborcow sporzqdzonym w dniu 25 lutego 2017 r. liczba 
uprawnionych do gtosowania mieszkancow sotectwa wyniosta 86 osob. 

Liczba osob: 
uprawnionych do gtosowania: 86 
ktore wzigty udziat w gtosowaniu: 23 
gtosow niewaznych: 0 
gtosow wainych oddano: 23 

w tym gtosy na kandydata: 

1. Marzena Sikorska- 23 

Komisja Skrutacyjna w sktadzie: 

1. Barbara Wodzynska (Przewodniczqca Komisji) 
2. Joanna Tylinska 
3. Jozef Sawicki 

Stwierdzita, ze w gtosowaniu tajnym sottysem wsi Nowa Wiej wybrana zostata Pani Marzena 
Sikorska, ktdra otrzymata 23 gtosy za. 

Zgodnie z uchwatq nr 112017 Zebrania Wiejskiego sotectwa Nowa Wiei z dnia 25 lutego 
2017 r, odwotano sktad Rady Soteckiej sotectwa Nowa WieS ustalony w wyniku wyborow 
w dniu 29 maja 2015r. 

Na podstawie uchwaty nr 212017 Zebrania Wiejskiego sotectwa Nowa WieS z dnia 

25 lutego 2017 r. zarzqdzono przeprowadzenie wyborow cztonkow Rady Soteckiej sotectwa 

Nowa Wiei. 

Liczba osob: 
uprawnionych do gtosowania: 86 
ktore wziety udziat w gtosowaniu: 23 
gtosow niewaznych: 0 
gtosow waznych oddano: 23 




