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

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Rady Miejskiej w Głuszycy sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą
w Głuszycy.
I. Dla wyboru Rady Miejskiej w Głuszycy utworzono 9 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 6 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 2 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
503
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 19 — KWW ALICJI OGORZELEC
376
1)
BISEK Halina
187
2)
SAKOWICZ Grzegorz Stanisław
189
Lista nr 20 — KWW RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI
162
1)
JELEWSKA Sabina Agnieszka
71
2)
KRZYMIŃSKI Krzysztof Paweł
91
Lista nr 21 — KWW GŁUSZYCA NASZ DOM
120
1)
NERLO Krystyna Anna
58
2)
GRABOWSKI Michał
62
Lista nr 22 — KWW INNOWACYJNA GŁUSZYCA
76
1)
DETKO Ewa Danuta
39
2)
ADAMSKA Małgorzata Beata
37
Lista nr 23 — KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY
116
1)
DRAPAŁA Beata Iza
88
2)
CHODOROWSKA Sylwia Małgorzata
28
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
BISEK Halina
z listy nr 19
KWW ALICJI OGORZELEC
SAKOWICZ Grzegorz Stanisław

4b08-b7b2-bf18-3fb1-74fc-d7d1-d014-9735
Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu
*

niepotrzebne skreślić

187
189

–2–

z listy nr 19

KWW ALICJI OGORZELEC

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 2 obejmujący 2 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
464
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 19 — KWW ALICJI OGORZELEC
257
1)
REJMAN Monika
144
2)
OKTABSKI Jan
113
Lista nr 20 — KWW RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI
137
1)
JASZKOWSKA Małgorzata
63
2)
BEREŹNICKI Roman
74
Lista nr 21 — KWW GŁUSZYCA NASZ DOM
224
1)
CHMURA Jan
122
2)
SZYSZKA Ewa Zofia
102
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Lista nr 22 — KWW INNOWACYJNA GŁUSZYCA
1)
KWIATEK Elżbieta Ewa
2)
RYNKIEWICZ Iwona
Lista nr 23 — KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY
1)
ŚWIĄTEK Artur Zdzisław
2)
KONOPSKA Urszula Ewa
Lista nr 25 — KWW ASG
1)
GRZĄDZIEL Aleksander Sławomir
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
CHMURA Jan
z listy nr 21
KWW GŁUSZYCA NASZ DOM
REJMAN Monika
z listy nr 19
KWW ALICJI OGORZELEC

43
29
14
94
47
47
73
73
122
144

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 3 obejmujący 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.

Głosów ważnych oddano
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2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 19 — KWW ALICJI OGORZELEC
43
1)
JAROSZ Mirosław Wiktor
43
Lista nr 20 — KWW RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI
22
1)
DĄBROWSKI Tomasz Jarosław
22
Lista nr 21 — KWW GŁUSZYCA NASZ DOM
78
1)
MARSZAŁ Jerzy
78
Lista nr 22 — KWW INNOWACYJNA GŁUSZYCA
8
1)
SAWIN Wanda Maria
8
Lista nr 23 — KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY
65
1)
WAWRZYŃCZYK Magdalena Elżbieta
65
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
MARSZAŁ Jerzy
z listy nr 21
KWW GŁUSZYCA NASZ DOM

78

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 3 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
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1.
2.

Głosów ważnych oddano
837
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 19 — KWW ALICJI OGORZELEC
651
1)
JELEWSKA Barbara
270
2)
CZEPIL Roman
267
3)
PIECHACZEK Krzysztof Grzegorz
114
Lista nr 20 — KWW RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI
286
1)
KAWA Jolanta Ewa
118
2)
KUBACKI Szymon Tadeusz
168
Lista nr 21 — KWW GŁUSZYCA NASZ DOM
465
1)
DOROSZ Barbara Teresa
132
2)
JANUS Jerzy Bogusław
105
3)
SZYMAŃSKI Grzegorz
228
Lista nr 22 — KWW INNOWACYJNA GŁUSZYCA
73
1)
KONDRACKA Ewelina
44
2)
ŚCIGAŁA Magdalena
19
3)
ZEMBRZUSKA - GĘBALA Wirginia
10
Lista nr 23 — KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY
296
1)
CUPIAŁ Witold Czesław
108
2)
KLINCEWICZ Monika Sylwia
141
3)
GOLONKA Judyta Irmina
47
Lista nr 24 — KWW RODZINA PRACA OJCZYZNA
46
1)
KOCHANEK Bogumiła
46
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
SZYMAŃSKI Grzegorz
z listy nr 21
KWW GŁUSZYCA NASZ DOM
CZEPIL Roman
z listy nr 19
KWW ALICJI OGORZELEC
JELEWSKA Barbara
z listy nr 19
KWW ALICJI OGORZELEC

228
267
270

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:
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.............................................................................................................................................
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 3 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
796
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 19 — KWW ALICJI OGORZELEC
320
1)
DĘBOWSKA Beata
139
2)
RUDNICKI Grzegorz Czesław
60
3)
STYRBICKI Sławomir Maciej
121
Lista nr 20 — KWW RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI
205
1)
MUSIK Aneta
57
2)
BROCZEK-GRĘBOWICZ Małgorzata Barbara
55
3)
IGNASIAK Joanna
93
Lista nr 21 — KWW GŁUSZYCA NASZ DOM
637
1)
CHILIŃSKA Ela
314
2)
SKRABKA Dorota Teresa
174
3)
SZATKOWSKI Daniel
149
Lista nr 22 — KWW INNOWACYJNA GŁUSZYCA
177
1)
ROŚLICKA Krystyna
76
2)
PAŁYS Lech Grzegorz
63
3)
DEJNER Kazimierz
38
Lista nr 23 — KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY
277
1)
ZEMSKA Anna
55
2)
RECH Janusz Nikodem
181
3)
CHLASTAWA Robert Paweł
41
Lista nr 24 — KWW RODZINA PRACA OJCZYZNA
213
1)
MASIUK Marek Jerzy
213
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
RECH Janusz Nikodem
z listy nr 23
KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY
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MASIUK Marek Jerzy
z listy nr 24
KWW RODZINA PRACA OJCZYZNA
CHILIŃSKA Ela
z listy nr 21
KWW GŁUSZYCA NASZ DOM

213
314

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 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 19 — KWW ALICJI OGORZELEC
13
1)
KOCUR Roman Leszek
13
Lista nr 20 — KWW RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI
56
1)
WARSZCZUK Monika Adrianna
56
Lista nr 21 — KWW GŁUSZYCA NASZ DOM
14
1)
FURS Mirosława Ewa
14
Lista nr 22 — KWW INNOWACYJNA GŁUSZYCA
9
1)
UŻAROWSKI Zenon
9
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Lista nr 23 — KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY
1)
TRAWCZYŃSKI Tomasz Rafał
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

102
102

TRAWCZYŃSKI Tomasz Rafał
z listy nr 23
KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY

102

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.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
212
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 19 — KWW ALICJI OGORZELEC
36
1)
JANCZURA Roman Zbigniew
36
Lista nr 20 — KWW RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI
27
1)
MYCIO Paweł Jan
27
Lista nr 21 — KWW GŁUSZYCA NASZ DOM
44
1)
KAPUSTA Krystyna
44
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Lista nr 22 — KWW INNOWACYJNA GŁUSZYCA
1)
SZOSTAK Bernard
Lista nr 23 — KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY
1)
ZABŁOCKA Jadwiga
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

69
69
36
36

SZOSTAK Bernard
z listy nr 22
KWW INNOWACYJNA GŁUSZYCA

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:
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 8 obejmujący 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
255
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 19 — KWW ALICJI OGORZELEC
59
1)
MOLSKI Krzysztof Piotr
59
Lista nr 20 — KWW RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI
18
1)
WOŹNIAK-REDLICKA Katarzyna Marta
18
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Lista nr 21 — KWW GŁUSZYCA NASZ DOM
1)
PIEROŃ Grzegorz
Lista nr 22 — KWW INNOWACYJNA GŁUSZYCA
1)
BŁACHOTNIK Anna Maria
Lista nr 23 — KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY
1)
MICHALSKA Stanisława Albina
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

79
79
56
56
43
43

PIEROŃ Grzegorz
z listy nr 21
KWW GŁUSZYCA NASZ DOM

79

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 9 obejmujący 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
222
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 19 — KWW ALICJI OGORZELEC
55
1)
ZĄBEK Magdalena
55

4b08-b7b2-bf18-3fb1-74fc-d7d1-d014-9735
Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu
*

niepotrzebne skreślić

– 11 –

Lista nr 20 — KWW RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI
1)
FEMIAK Dorota Katarzyna
Lista nr 21 — KWW GŁUSZYCA NASZ DOM
1)
NOGAWKA Wiesław
Lista nr 22 — KWW INNOWACYJNA GŁUSZYCA
1)
KWARTNIK Łukasz
Lista nr 23 — KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY
1)
SOKOŁOWSKA Maria
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

37
37
29
29
31
31
70
70

SOKOŁOWSKA Maria
z listy nr 23
KWW CZESŁAWA DRĄGA DLA GŁUSZYCY

70

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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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 9 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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