
Przewodnic 	ady, miny 

Krzyszto 

Uchwała Nr 1/2/18 
Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 20 listopada 2018r. 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Baćkowicach 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018r. ,poz.994 z późn. zm.) oraz 6 ust.1 Statutu Gminy Baćkowice stanowiącego załącznik 
do uchwały Nr LI/283/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 18 października 2018r. 
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Baćkowice (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz.3711) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

1  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy w Baćkowicach 

zostali wybrani: 

Pan Michał  Mazur 

Pani Beata Piechota 

2 

Protokół  Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik 
do uchwały Nr 	pg-../18 
Rady Gminy w ' -aćlcowicach 
z dnia 20 listopada 2018r. 

Protokół  

Komisji Skrutacxjnej powołanej przez Radę  Gminy w Baćkowicach spisany dnia 
41(9, 44,-2P1"-~v 	w sprawie dokonania wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy 	w Baćkowicach. 
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Komisja w składzie: 
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 	celP t ((me  	  
po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem tajnego głosowania 
stwierdza, że: 

ustawowy skład Rady Gminy w Baćkowicach wy.zosi 	 radnych. 
obecnych uprawnionych do głosowania było   „ 7   radn_ych 	 
liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 	........ 
oddano głosów  	, z tego: 

- głosów ważnych 
- głosów nieważnych 	. 

Komisja po dokonaniu czynności głosowania i obliczeniu wyników głosowania stwierdza, 
że kandydaci na Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Baćkowicach uzyskali następującą  
ilość  ważnie oddanych głosów: 
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Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza , że 
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Na tym protokół  zakończono i podpisano. 
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