WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców *

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Rady Gminy Malbork sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w
Malborku.
I. Dla wyboru Rady Gminy Malbork utworzono 11 okręgów wyborczych.
II. Komisja stwierdziła, co następuje:
A.1) Wyborów nie przeprowadzono w ............. okręgach wyborczych, tj. okręgu nr ............., nr
............., nr ............. z powodu braku zarejestrowanych list kandydatów na radnych, w związku
z czym ............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.
B.
Głosowania nie przeprowadzono w ............. okręgach wyborczych, tj. w okręgu nr ............., nr
............., nr ............., w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza
od liczby mandatów w okręgach. Po obsadzeniu mandatów bez głosowania w okręgach tych
pozostaje ............. mandatów nieobsadzonych.
III. A. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 3 obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgach i
uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na
poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list, ustaliła następujące wyniki wyborów.
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
132
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
12
1)
CHROBOCIŃSKI Rafał
12
Lista nr 17 — KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE
2
1)
GARBALA Piotr Paweł
2
Lista nr 18 — KWW JULIANA GRZANKO
28
1)
KOCH Andrzej
28
Lista nr 20 — KWW M. BŁACHUTA NASZA WIEŚ-NASZA GMINA
48
1)
DRĄŻEK Barbara Grażyna
48
Lista nr 21 — KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA"
42
1)
HETKO Katarzyna Janina
42
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
DRĄŻEK Barbara Grażyna
z listy nr 20
KWW M. BŁACHUTA NASZA WIEŚ-NASZA GMINA

48

B. 2) W związku z tym, iż ............. kandydatów z tej samej listy (lista nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) z listy nr ............. radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:
.............................................................................................................................................
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C. 3) W związku z tym, iż ............. kandydatów z różnych list (listy nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) radnym został kandydat z listy nr ............., której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .............
głosów, czyli najwięcej głosów:
.............................................................................................................................................
2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:
.............................................................................................................................................
D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:
.............................................................................................................................................
W okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
F.

.............................................................................................................................................
opis przebiegu losowania w pkt C.2

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
127
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
17
1)
KORDOWSKI Grzegorz
17
Lista nr 17 — KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE
13
1)
SERZYSKO Tadeusz
13
Lista nr 18 — KWW JULIANA GRZANKO
18
1)
CZMIELEWSKA Mirela
18
Lista nr 19 — KWW DECYDUJMY I PRACUJMY RAZEM
11
1)
DĘBOWSKI Wiesław
11
Lista nr 20 — KWW M. BŁACHUTA NASZA WIEŚ-NASZA GMINA
21
1)
POTOCKA Krystyna
21
Lista nr 21 — KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA"
47
1)
PIDEK Adam Henryk
47
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
PIDEK Adam Henryk
z listy nr 21
KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA"

47

B. 2) W związku z tym, iż ............. kandydatów z tej samej listy (lista nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
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1) z listy nr ............. radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:
.............................................................................................................................................
C. 3) W związku z tym, iż ............. kandydatów z różnych list (listy nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) radnym został kandydat z listy nr ............., której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .............
głosów, czyli najwięcej głosów:
.............................................................................................................................................
2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:
.............................................................................................................................................
D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:
.............................................................................................................................................
W okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
F.

.............................................................................................................................................
opis przebiegu losowania w pkt C.2

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
115
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
33
1)
BARTECKA Wioletta Urszula
33
Lista nr 18 — KWW JULIANA GRZANKO
13
1)
HNITECKI Bronisław
13
Lista nr 19 — KWW DECYDUJMY I PRACUJMY RAZEM
28
1)
JANCZEWSKI Kazimierz
28
Lista nr 20 — KWW M. BŁACHUTA NASZA WIEŚ-NASZA GMINA
29
1)
GUZOW Andrzej
29
Lista nr 21 — KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA"
12
1)
PUFAL Roman
12
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
BARTECKA Wioletta Urszula
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
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B. 2) W związku z tym, iż ............. kandydatów z tej samej listy (lista nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) z listy nr ............. radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:
.............................................................................................................................................
C. 3) W związku z tym, iż ............. kandydatów z różnych list (listy nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) radnym został kandydat z listy nr ............., której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .............
głosów, czyli najwięcej głosów:
.............................................................................................................................................
2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:
.............................................................................................................................................
D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:
.............................................................................................................................................
W okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
F.

.............................................................................................................................................
opis przebiegu losowania w pkt C.2

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
188
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
42
1)
UZDOWSKI Zbigniew
42
Lista nr 17 — KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE
39
1)
JĘDRZEJEWSKA Marzena
39
Lista nr 18 — KWW JULIANA GRZANKO
56
1)
WOŁOS Elżbieta
56
Lista nr 19 — KWW DECYDUJMY I PRACUJMY RAZEM
12
1)
GARBALA Jan
12
Lista nr 20 — KWW M. BŁACHUTA NASZA WIEŚ-NASZA GMINA
6
1)
PASTERNAK Zbigniew Michał
6
Lista nr 21 — KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA"
33
1)
KRASIŃSKI Stanisław
33
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Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
WOŁOS Elżbieta
z listy nr 18
KWW JULIANA GRZANKO

56

B. 2) W związku z tym, iż ............. kandydatów z tej samej listy (lista nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) z listy nr ............. radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:
.............................................................................................................................................
C. 3) W związku z tym, iż ............. kandydatów z różnych list (listy nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) radnym został kandydat z listy nr ............., której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .............
głosów, czyli najwięcej głosów:
.............................................................................................................................................
2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:
.............................................................................................................................................
D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:
.............................................................................................................................................
W okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
F.

.............................................................................................................................................
opis przebiegu losowania w pkt C.2

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
238
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
42
1)
DETMER Mirosław
42
Lista nr 17 — KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE
92
1)
BORKOWSKI Michał Dominik
92
Lista nr 19 — KWW DECYDUJMY I PRACUJMY RAZEM
61
1)
MOSKOT Elżbieta
61
Lista nr 20 — KWW M. BŁACHUTA NASZA WIEŚ-NASZA GMINA
31
1)
POLESZAK Zbigniew
31
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Lista nr 21 — KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA"
1)
ORYCH Łukasz Adam
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

12
12

BORKOWSKI Michał Dominik
z listy nr 17
KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE

92

B. 2) W związku z tym, iż ............. kandydatów z tej samej listy (lista nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) z listy nr ............. radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:
.............................................................................................................................................
C. 3) W związku z tym, iż ............. kandydatów z różnych list (listy nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) radnym został kandydat z listy nr ............., której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .............
głosów, czyli najwięcej głosów:
.............................................................................................................................................
2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:
.............................................................................................................................................
D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:
.............................................................................................................................................
W okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
F.

.............................................................................................................................................
opis przebiegu losowania w pkt C.2

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
194
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
52
1)
GRABARCZYK Jarosław Mieczysław
45
2)
BODZIONY Marcin Wojciech
7
Lista nr 17 — KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE
15
1)
BURY Joanna Urszula
10
2)
ZBRÓG Katarzyna
5
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Lista nr 18 — KWW JULIANA GRZANKO
1)
ADAMSKI Henryk
2)
KRAWCZYK Beata
Lista nr 19 — KWW DECYDUJMY I PRACUJMY RAZEM
1)
RUCKI Marcin
2)
MARCHAJ Sławomir
Lista nr 20 — KWW M. BŁACHUTA NASZA WIEŚ-NASZA GMINA
1)
KAPUŚCIŃSKA Aleksandra
2)
RADOMSKA Dorota Sylwia
Lista nr 21 — KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA"
1)
KAPUŚCIŃSKA Bożena
2)
ROBAK Maria Ewa
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
GRABARCZYK Jarosław Mieczysław
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
KAPUŚCIŃSKA Bożena
z listy nr 21
KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA"

28
5
23
44
19
25
25
13
12
131
107
24
45
107

B. 2) W związku z tym, iż ............. kandydatów z tej samej listy (lista nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) z listy nr ............. radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:
.............................................................................................................................................
C. 3) W związku z tym, iż ............. kandydatów z różnych list (listy nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) radnym został kandydat z listy nr ............., której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .............
głosów, czyli najwięcej głosów:
.............................................................................................................................................
2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:
.............................................................................................................................................
D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:
.............................................................................................................................................
W okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
F.

.............................................................................................................................................
opis przebiegu losowania w pkt C.2

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat.
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Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
113
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
39
1)
KĘPIŃSKI Jarosław
39
Lista nr 17 — KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE
9
1)
JAROŃSKI Stanisław
9
Lista nr 18 — KWW JULIANA GRZANKO
6
1)
BŁACHOWICZ Barbara Jolanta
6
Lista nr 19 — KWW DECYDUJMY I PRACUJMY RAZEM
33
1)
STASIOŁEK Beata Krystyna
33
Lista nr 20 — KWW M. BŁACHUTA NASZA WIEŚ-NASZA GMINA
2
1)
SKROBIŚ Jolanta
2
Lista nr 21 — KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA"
24
1)
KULCZYŃSKI Rajmund Bartłomiej
24
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
KĘPIŃSKI Jarosław
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

39

B. 2) W związku z tym, iż ............. kandydatów z tej samej listy (lista nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) z listy nr ............. radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:
.............................................................................................................................................
C. 3) W związku z tym, iż ............. kandydatów z różnych list (listy nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) radnym został kandydat z listy nr ............., której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .............
głosów, czyli najwięcej głosów:
.............................................................................................................................................
2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:
.............................................................................................................................................
D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:
.............................................................................................................................................
W okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
F.

.............................................................................................................................................
opis przebiegu losowania w pkt C.2
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.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
194
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
7
1)
PILIPIEC Wojciech
7
Lista nr 18 — KWW JULIANA GRZANKO
37
1)
RADZIEWICZ Sylwester Jacek
37
Lista nr 19 — KWW DECYDUJMY I PRACUJMY RAZEM
37
1)
SŁOMSKA Danuta Urszula
37
Lista nr 20 — KWW M. BŁACHUTA NASZA WIEŚ-NASZA GMINA
28
1)
KUZIMSKI Marian Maksymilian
28
Lista nr 21 — KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA"
32
1)
KONDYS Joanna
32
Lista nr 22 — KWW ZAUFANI Z LASOWIC
53
1)
ZALEWSKA-BARANOWSKA Ewelina Anna
53
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
ZALEWSKA-BARANOWSKA Ewelina Anna
z listy nr 22
KWW ZAUFANI Z LASOWIC

53

B. 2) W związku z tym, iż ............. kandydatów z tej samej listy (lista nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) z listy nr ............. radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:
.............................................................................................................................................
C. 3) W związku z tym, iż ............. kandydatów z różnych list (listy nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) radnym został kandydat z listy nr ............., której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .............
głosów, czyli najwięcej głosów:
.............................................................................................................................................
2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:
.............................................................................................................................................
D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:
.............................................................................................................................................
W okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
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E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
F.

.............................................................................................................................................
opis przebiegu losowania w pkt C.2

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
128
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
4
1)
NOWEK Grzegorz Jacek
4
Lista nr 17 — KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE
40
1)
GRAD Elżbieta
40
Lista nr 18 — KWW JULIANA GRZANKO
31
1)
BĄCZEK Andrzej
31
Lista nr 20 — KWW M. BŁACHUTA NASZA WIEŚ-NASZA GMINA
38
1)
SZKUTNIK Jerzy
38
Lista nr 21 — KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA"
15
1)
BOCIAN Wiesław
15
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
GRAD Elżbieta
z listy nr 17
KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE

40

B. 2) W związku z tym, iż ............. kandydatów z tej samej listy (lista nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) z listy nr ............. radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:
.............................................................................................................................................
C. 3) W związku z tym, iż ............. kandydatów z różnych list (listy nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) radnym został kandydat z listy nr ............., której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .............
głosów, czyli najwięcej głosów:
.............................................................................................................................................
2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:
.............................................................................................................................................
D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:
.............................................................................................................................................
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W okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
F.

.............................................................................................................................................
opis przebiegu losowania w pkt C.2

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
210
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
26
1)
KAMIŃSKA Adriana Maria
20
2)
MROCZYŃSKA Beata Agnieszka
6
Lista nr 17 — KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE
75
1)
SZCZUTOWSKA Anita
56
2)
MERCHUT Wiesław
19
Lista nr 18 — KWW JULIANA GRZANKO
65
1)
BIADUN Jacek
16
2)
KOZAK Marian Antoni
49
Lista nr 19 — KWW DECYDUJMY I PRACUJMY RAZEM
19
1)
ARŁUKOWICZ Jan
14
2)
CZEKAŁA Gabriel
5
Lista nr 20 — KWW M. BŁACHUTA NASZA WIEŚ-NASZA GMINA
53
1)
DRĄŻEK Barbara Irena
44
2)
SUROWIEC Anatol
9
Lista nr 21 — KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA"
132
1)
TURBAK Władysław
63
2)
BARBAREWICZ Tomasz
69
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
TURBAK Władysław
z listy nr 21
KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA"
BARBAREWICZ Tomasz
z listy nr 21
KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA"

63
69

B. 2) W związku z tym, iż ............. kandydatów z tej samej listy (lista nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) z listy nr ............. radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:
.............................................................................................................................................
C. 3) W związku z tym, iż ............. kandydatów z różnych list (listy nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
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1) radnym został kandydat z listy nr ............., której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .............
głosów, czyli najwięcej głosów:
.............................................................................................................................................
2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:
.............................................................................................................................................
D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:
.............................................................................................................................................
W okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
F.

.............................................................................................................................................
opis przebiegu losowania w pkt C.2

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 3 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
420
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
84
1)
WILCZ Mariola
67
2)
KAMIŃSKI Kazimierz Benedykt
17
Lista nr 17 — KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE
158
1)
DĄBROWSKA Danuta
83
2)
WASILEWSKI Czesław Jerzy
59
3)
ZASADZKI Bogumił
16
Lista nr 18 — KWW JULIANA GRZANKO
295
1)
KWIATKOWSKI Marcin Maria
135
2)
KOLOR Tadeusz
83
3)
KWIECIEŃ Grzegorz Filip
77
Lista nr 19 — KWW DECYDUJMY I PRACUJMY RAZEM
87
1)
BILEWICZ Teresa
35
2)
CELMER Wiesław
17
3)
JASEK Kazimierz
35
Lista nr 20 — KWW M. BŁACHUTA NASZA WIEŚ-NASZA GMINA
224
1)
BŁACHUT Michał Janusz
145
2)
LASKOWSKI Jarosław Ryszard
48
3)
WOJTAŚ Leszek
31
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Lista nr 21 — KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA"
1)
JAGIEŁŁO Zdzisław
2)
BARAN Leszek
3)
SPERLING Krzysztof
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
KWIATKOWSKI Marcin Maria
z listy nr 18
KWW JULIANA GRZANKO
BŁACHUT Michał Janusz
z listy nr 20
KWW M. BŁACHUTA NASZA WIEŚ-NASZA GMINA

63
25
29
9
135
145

B. 2) W związku z tym, iż ............. kandydatów z tej samej listy (lista nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) z listy nr ............. radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:
.............................................................................................................................................
C. 3) W związku z tym, iż 2 kandydatów z różnych list (listy nr 17, 18) otrzymało największą i równą
liczbę głosów:
1) radnym został kandydat z listy nr 18, której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali 295 głosów, czyli
najwięcej głosów:
KOLOR Tadeusz
2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:
.............................................................................................................................................
D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:
.............................................................................................................................................
W okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
F.

.............................................................................................................................................
opis przebiegu losowania w pkt C.2

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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IV.**) Zarzuty mężów zaufania; jeżeli nie ma wpisać „zarzutów nie zgłoszono”: ***)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
V.**) Zarzuty członków Komisji; jeżeli nie ma wpisać „zarzutów nie zgłoszono”: ***)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
VI.**) Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników wyborów oraz ewentualnymi zarzutami
pełnomocników i członków Komisji; jeżeli nie ma wpisać „brak uwag”:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:
1) ...........................................................................................
2) ...........................................................................................
3) ...........................................................................................
4) ...........................................................................................
5) ...........................................................................................
6) ...........................................................................................
7) ...........................................................................................
8) ...........................................................................................
9) ...........................................................................................

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

(pieczęć Komisji)

Załączniki:
Zestawienia wyników głosowania z 11 okręgów wyborczych.
Jeżeli treść dotycząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu,
zaznaczając to w odpowiednim punkcie protokołu.
***) W razie zgłoszenia uwag przez pełnomocników lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów
należy dołączyć do protokołu.
**)

Wypełnia się w razie nieprzeprowadzenia wyborów w którymkolwiek z okręgów wyborczych.
Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 122 ust. 2 Ordynacji wyborczej.
3) Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 122 ust. 3 Ordynacji wyborczej.
4) Wypełnia się tylko w sytuacji określonej w art. 188 Ordynacji wyborczej.
5) Wypełnia się tylko w przypadku określonym w art. 108 ust. 2 Ordynacji wyborczej.
1)
2)
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