
RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Uchwała Nr XXIV / 204 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.i. Dz. U. z 2020, poz. 713) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuj

s.Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na sesji Rady Miejskiej w Łomiankach
w dniu 15 maja 2020 r. radny Adam Janusz Salwowski został odwołany z funkcji
Przewodniczącego RadyMiejskiej w Łomiankach.

sz
Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RadyMiejskiej w.Łomiankachnetonę)

Maria Pszczółkowska



Protokół Komisji Skrutacyjnej

z dnia 15 maja 2020 r.

z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w sprawic o odwołanie z funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach, sporządzony na sesji w dniu 15

maja 2020 r.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

MAGDMIENA...CEKDINSKA - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
KRZYSZTCE.. NADE. e. - Członek Komisji Skrutacyjnej

e = Członek Komisji Skrutacyjnej

po wyjęciu kart z urnyi ich przeliczeniu stwierdza, co następuje :

1. Liczba radnych Rady Miejskiej w Łomiankach obecnych na sesji, uprawnionych
do głosowania: .A2,.......

2. Głosowanie dotyczyło odwołania radnego Adama Salwowskiego z funkcji

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach.

3. Minimalną liczba głosów konieczna do ważnego odwołania Przewodniczącego Rady

A...
5. Liczba kart wyjętych z umy: //),... (gdy liczba kart wyjętych z urny różni się od

4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: .

liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole

przypuszczalną tezę tej niezgodności)

a.
Liczba głosów nieważnych: ..2...
Liczba kart nieważnych:

Liczba głosów ważnych: | O...seo

10
10. Liczba głosów ważnych oddanych przeciw odwołaniu Przewodniczącego Rady: (7).

Liczba głosów ważnych oddanych za odwołaniem Przewodniczącego Rady:

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wniosek o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady

uzyskał/nieuzyskał minimalną/nej liczbę/y głosów i w związku z tym radny Adam Salwowski



został/niewostał odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach.

Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły następujące okoliczności, które

mogły mieć wpływ na ważność głosowania:

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:


