UCHWAtA Nr 442/XLI/2018
RADY MlEJSKlU W SEROCKU
z dnia 26 lutego 2018r.

w sprawie przyjecia informacji o wyniku wybor6w uzupelniajqcych do organu jednostki
pomocniuej sotectwa ZaMocie

Na podstawie art. 18 ust. 1w zw. z art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie
gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 r e zm.) w zw. z uchwatq Nr 440/XL/2018 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zarzgdzenia wybor6w uzupeiniajgcych do
organu jednostki pomocniczej sotectwa Zabtocie, Rada Miejska w Serocku uchwaia, co
nastepuje:

Przyjmuje sic informacje, przedstawiong przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock o przebiegu
wybor6w uzupetniajgcych do organu jednostki pomocniuej sotectwa Zabtocie, stanowigcq
zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sit Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

53
Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjecia.

Za$unik Nr 1do uchwaiy Nr 442/XLI/2018
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.02.2018r.

Zgodnie z uchwalg Nr 440/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia
2018r. w sprawie zarzgdzenia wybordw uzupetniajqcych do organu jednostki pomocniczej
sotectwa Zablocie, w dniu 13 lutego 2018r. odbyto sie zebranie wiejskie, na ktbrym
dokonano wyboru sohysa sotectwa Zabtocie.
Zgodnie ze spisem wyborcbw sporzqdzonym w dniu 13 lutego 2018r. liczba
uprawnionych do giosowania mieszkalicbw soiectwa wynioda 117 osob.
Liczba o d b :
uprawnionych do gtosowania: 117
ktbre wzi* udzial w giosowaniu: 23
g i o d w niewainych: 1
giosbw wainych oddano: 22

w tym gtosy na kandydata:
1. Marzena Derlacz- 9
2. Bogdan 5mietaliski - 8
3. lwona Korzeniewska - 5
Komisja Skrutacyjna w sktadzie:
1. Kamil Smietaliski (PrzewodniczqcyKomisji)
2. Maria Suska-Popielarz
3. Beata Zagbrska
Stwierdziia, i e w gtosowaniu tajnym soitysem wsi Zabtocie wybrana zostala Pani
Marzena Derlacz, ktbra otrzymata 9 giosbw za.
Zebranie Wiejskie sotectwa Zabtocie zdecydowalo o pozostawieniu skladu Rady Soieckiej
ustalonym w wyniku wyborbw w dniu 27 maja 2015r.

