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

PROTOKOL Z WYBOROW

do Rady Gminy w Brzezniu sporzadzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminna^ Komisje Wyborczq
w Brzezniu.

I. Dla wyboru Rady Gminy w Brzezniu utworzono 13 okregow wyborczych.

II. Komisja stwierdzila, co nastejjuje:

A ') Wyborow nie przeprowadzono w okregach wyborczych, tj. okregu nr , nr
7777777777777, m z powodu braku zarejestrowanych list kandydatow na radnych, w zwiazku
z czym : mandatow pozostaje nieobsadzonych.

B. Gtosowania nie przeprowadzono w okregach wyborczych, tj. w 'bkregu nr , nr
, nr , w ktorych liczba zarejestrowanych kandydatow byla rowna lub mniejsza

od liczby mandatow w okregach. Po obsadzeniu mandatow bez glosowania w okregach tych
pozostaje — mandatow nieobsadzonych.

III. A. Komisja potwierdza, iz otrzymala protokofy gtosowania od 5 obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie tych protokolow Komisja sporzqdzila zestawienie wynikow gtosowania w okregach i
uwzgledniaj^c liczby glosow waznych w okregach wyborczych oraz glosow waznych oddanych na
poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list, ustalila nastepuj^ce wyniki wyborow.

Okr^g wyborczy nr 1 obejmuj^cy 1 mandat.

Wybory odbyly sie.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 278
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastepuja^ liczbe glosow

waznych:
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 51

1) NIEDZWIEDZKI Jan 51

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 62

1) NOWAK Czeslaw Kazimierz , 62

Lista nr 16 — KWW LIBIA JURCZAK 66

1) DOBRON Jolanta 66

Lista nr 18 — KWW DOROTY KUBIAK 99

1) PRZYBYLA Lukasz Tadeusz 99
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

PRZYBYLA Lukasz Tadeusz 99

z listy nr 18 KWW DOROTY KUBIAK

B. W zwiazku z tym, iz kandydatow z tej samej listy (lista nr ) otrzymalo najwiekszq
i rowna_ liczb? glosow:

1) z listy nr radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej
kolejnosci:

C. 3) W zwiazku z tym, iz kandydatow z roznych list (listy nr ) otrzymalo najwi^ksza.
i rowna. liczb? glosow:
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1) radnym zostal kandydat z listy nr TTTTTTTTTTTTT, ktorej kandydaci w okregu l^cznie uzyskali
glosow, czyli najwiecej glosow:

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwiazku z tym, ze takze l^czna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:

D. 4^ W zwiqzku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza
lub rowna liczbie mandatow, nastepuj^cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. ' W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu T^TTTTTTTTT: mandatow pozostalo nieobsadzonych.

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okr^g wyborczy nr 2 obejmuj^cy 1 mandat.

Wybory odbyly sie.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 204

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastepujac^ liczbe gtosow
waznych:

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 58

1) OWCZAREK Dariusz Jaroslaw 58

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 33

1) SIWIKMarek 33

Lista nr 16 — KWW LIBIA JURCZAK 44
1) SWINIARSKA Marianna 44

Lista nr 17 — KKW LEWICA 25

1) BRZ^CZEK Henryk 25
Lista nr 18 — KWW DOROTY KUBIAK , 44
1) PAWLAK Anna Grazyna 44

Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

OWCZAREK Dariusz Jarostaw 58

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

B.2 ) W zwiazku z tym, iz kandydatow z tej samej listy (lista nr ) otrzymato najwieksz^
i rowna^ liczb? glosow:

1) z listy nr radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej
kolejnosci:
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C. 3) W zwi^zku z tym, iz kandydatow z roznych list (listy nr ) otrzymalo najwi^ksza^
i rown^ liczb^ glosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr :, ktorej kandydaci w okregu l^c'znie uzyskali
glosow, czyli najwiecej glosow:

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwiazku z tym, ze takze t^czna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:

D. -* W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza
lub rowna liczbie mandatow, nastepuj^cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. 5^ W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okr^g wyborczy nr 3 obejmujqcy 2 mandaty.

Wybory odbyiy sie.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 422
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastepuj^c^ liczb? glosow

waznych:

Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD 51

1) SZYMCZAK-SWITALA Agnieszka 51

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 134

1) JAKUBOWSKI Boguslaw Walenty 27

2) MICHALSKI Jan Henryk 107

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 43
1) MICHALAK Mirostaw Janusz 43

Lista nr 16 — KWW LIDIA JURCZAK 105

1) BANACH Jaroslaw 60

2) NAKONIECZNA Anna 45

Lista nr 17 — KKW LEWICA 102s
1) MACUGA Kazimierz Idzi 75

2) POTER Aleksandra Jadwiga 27

Lista nr 18 — KWW DOROTY KUBIAK 209
1) WIERTELAK Danuta Iwona 102

2) STENGEL Mariusz Bogumit 107
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:
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MICHALSKI Jan Henryk
z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

STENGEL Mariusz Bogumil

z listy nr 1 8 KWW DOROTY KUBIAK

B. 2) W zwiazku z tym, iz ............. kandydatow z tej samej listy (lista nr ............. ) otrzymaio najwiekszq
liczbe glosow:

1) z listy nr ............. radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszcz'one bylo w pierwszej
kolejnosci:

C. 3) W zwiazku z tym, iz ............. kandydatow z roznych list (listy nr ............. ) otrzymaio najwieksz^
i rowna^ liczb? glosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr ............. , ktorej kandydaci w okregu t^cznie uzyskali .............
glosow, czyli najwiecej giosow:

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w zwiqzku z tym, ze takze l^czna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:

D. 4^ W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza
lub rowna liczbie mandatow, nastepujacy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okregu TTTTTTTTTTTTT mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. 5' W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu ............. mandatow pozostato nieobsadzonych.

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

Okr^g wyborczy nr 4 obejmujqcy 2 mandaty.

Wybory odbyty sie.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 417
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastepujacy liczbe glosow

waznych:

Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD 42
1) GORA Lukasz Witold 42

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 151
1) STRUMINSKIJan 85

2) POSPIECH Beata Elzbieta 66
Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 50
1) ZIEJXIEWICZ Florian Stanislaw 50
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Lista nr 16 — KWW LIDIA JURCZAK 78

1) GABRYSIAK Jerzy 55

2) LEWICKA Dorota 23

Lista nr 17 — KKW LEWICA 73

1) DOMINIAK Jerzy 54

2) CYGANEK Konrad Pawet 19

Lista nr 18 — KWW DOROTY KUBIAK 163

1) SOBCZAK Pawel Andrzej 163
Najwifcej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

STRUMINSKI Jan 85

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

SOBCZAK Pawet Andrzej \3

z listy nr 18 KWW DOROTY KUBIAK

B. 2-* W zwiazku z tym, iz kandydatow z tej samej listy (lista nr ) otrzymato najwieksza
i rownq liczbe glosow:

1) z listy nr radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszczone byto w pierwszej
kolejnosci:

C. 3) W zwiazku z tym, iz rrrTTTTTTrrrT kandydatow z roznych list (listy nr ) otrzymato najwieksza
i rown^ liczbe glosow:

1) radnym zostat kandydat z listy nr , ktorej kandydaci w okregu lacznie uzyskali
glosow, czyli najwiecej glosow:

2) radnym zostat, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwiazku z tym, ze takze taczna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:

D. ^ W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byta mniejsza
lub rowna liczbie mandatow, nastepujacy zarejestrowani kandydaci uzyskali'' mandaty radnego bez
przeprowadzenia gtosowania:

W okregu T7 mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. 5' W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostata zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.I

Okr^g wyborczy nr 5 obejmuj^cy 1 mandat.

Wybory odbyty sie.

Gtosowanie przeprowadzono.

1. Gtosow waznych oddano 219
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2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastepuja^ liczbe glosow
waznych:

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 36

1) WIRA Stanislaw Kazimierz 36

Lista nr 16 — KWW LIDIA JURCZAK 49

1) KUSWaldemar 49

Lista nr 18 — KWW DOROTY KUBIAK 134

1) CZYZAK Andrzej Jan 134
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

CZYZAK Andrzej Jan 134

z listy nr 1 8 KWW DOROTY KUBIAK

B. 2' W zwiazku z tym, iz ............. kandydatow z tej samej listy (lista nr ............. ) otrzymafo najwi^ksz^
i rowna^ liczb? glosow:

1) z listy nr ............. radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej
kolejnosci:

C. 3^ W zwiazku z tym, iz ............. kandydatow z roznych list (listy nr ............. ) btrzymalo najwieksz^
i rowna^ liczb? glosow:

1 ) radnym zostal kandydat z listy nr ............. , ktorej kandydaci w okregu l^cznie uzyskali .............
glosow, czyli najwi^cej glosow:

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwiazku z tym, ze takze l^czna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:

D. ' W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza
lub rowna liczbie mandatow, nastejmj^cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. 5) W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okr^g wyborczy nr 6 obejmujqcy 1 mandat.

Wybory odbyly si?.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 264

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nast^puj^cq liczb? glosow
waznych:
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Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD

1) KUBIAK Dominik Andrzej '- 77

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 103

1) KUSMIEREK Bozena 103

Lista nr 16 — KWW LIDIA JURCZAK 40

1) SWIE.TCZAK Ewa Mariola 40

Lista nr 17 — KKW LEWICA 44

1) KUBIAK Malgorzata 44
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

KUSMIEREK Bozena 103

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

B. 2) W zwiazku z tym, iz .: kandydatow z tej samej listy (lista nr ) otrzymalo najwiekszq
i rowna^ liczbe glosow:

1) z listy nr radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej
kolejnosci:

C.3 ' W zwiazku z tym, iz TTT^TTTTTTTT kandydatow z roznych list (listy nr ) otrzymalo najwieksza^
i rowna^ liczbe glosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr — , ktorej kandydaci w okregu laoznie uzyskali
glosow, czyli najwiecej glosow:

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwiazku z tym, ze takze laczna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:

D. 4^ W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza
lub rowna liczbie mandatow, nastepuj^cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. 5' W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu mandatow pozostato nieobsadzonych.

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okr^g wyborczy nr 7 obejmuj^cy 1 mandat.

Wybory odbyly sie.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 236

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastepuj^cq liczbe glosow
waznych:
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Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 38

1) LUGOWSKI Jan Piotr 38

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 21

1) WISNIEWSKI Piotr Adam 21

Lista nr 16 — KWW LIBIA JURCZAK 58

1) GRABIA Henryk Jozef •, 58

Lista nr 17 — KKW LEWICA 42

1) WIATR Stanislaw Jozef 42

Lista nr 18 — KWW BOROTY KUBIAK 77

1) PIEKAREK Zdzislawa 77
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

PIEKAREK Zdzislawa 77

z listy nr 18 KWW DOROTY KUBIAK

B. 2) W zwiqzku z tym, iz kandydatow z tej samej listy (lista nr ) otrzymalo najwieksz^
i rowna, liczbe glosow:

1) z listy nr radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej
kolejnosci:

C. j) W zwiqzku z tym, iz kandydatow z roznych list (listy nr ) otrzymalo najwi^ksza,
i rown^ liczbe glosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr , ktorej kandydaci w okregu l^cznie uzyskali
glosow, czyli najwiecej glosow:

___ >\, '

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwiazku z tym, ze takze Iqczna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:

D. ^ W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza
lub rowna liczbie mandatow, nast^puj^cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. ' W zwiazku z tym, iz w okr^gu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu — mandatow pozostato nieobsadzonych.

F. -
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okr^g wyborczy nr 8 obejmujqcy 1 mandat.

Wybory odbyly si?.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 196
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2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastepujjjcej liczbe gJosow
waznych:

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 52

1) OWCZAREK Jolanta Marianna 52

Lista nr 16 — KWW LIDIA JURCZAK 120

1) KACZMAREK Jozef 120

Lista nr 17 — KKW LEWICA 24

1) KRYSCIAK Miroslaw Pawel 24
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

KACZMAREK Jozef , 120

z listy nr 16 KWW LIDIA JURCZAK v

B. 2) W zwiazku z tym, iz kandydatow z tej samej listy (lista nr ) otrzymalo najwiefaz^
i rowna^ liczb? glosow:

1) z listy nr radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej
kolejnosci:

C. 3' W zwiazku z tym, iz kandydatow z roznych list (listy nr ) otrzymalo najwieksza^
i rownq. liczbe glosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr , ktorej kandydaci w okregu l^cznie uzyskali
glosow, czyli najwiecej gtosow:

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwiazku z tym, ze takze i^czna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:

D. ' W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza
lub rowna Iiczbie mandatow, nastepujacy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. 5) W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

F. 7

opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okreg wyborczy nr 9 obejmujqcy 1 mandat.

Wybory odbyiy sie.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 195

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastepujqc^ liczbe glosow
waznych:
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Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 45

1) WOJCIAK Anna Danuta 45

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 26

1) KAMINSKI Slawomir 26

Lista nr 16 — KWW LIBIA JURCZAK 33

1) CICHECKA Emilia 33

Lista nr 18 — KWW DOROTY KUBIAK 91

1) DOBRZYNSKI Andrzej 91
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

DOBRZYNSKI Andrzej 91

z listy nr 18 KWW DOROTY KUBIAK

B. 2) W zwiazku z tym, iz kandydatow z tej samej listy (lista nr ) otrzymato najwiekszq
i rowna^ liczbe glosow:

1) z listy nr radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej
kolejnosci:

C. 3) W zwiazku z tym, iz ............. kandydatow z roznych list (listy nr ............. ) otrzymaio najwiekszq
liczbe glosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr ............. , ktorej kandydaci w okregu l^cznie uzyskali
glosow, czyli najwiecej glosow:

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr TTTTTTTTTTTT: w zwiqzku z tym, ze takze l^czna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:

D. 4) W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byia mniejsza
lub rowna liczbie mandatow, nastepuj^cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okregu mandatow pozostaio nieobsadzonych.

E. ^ W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostala zarejestrowana za'dna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu : mandatow pozostalo nieobsadzonych.

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okrf g wyborczy nr 10 obejmuj^cy 1 mandat.

Wybory odbyly sie.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 158

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nast^pujqc^ liczbe glosow
waznych:

4cda-3b03-e90d-947e-50a 1 -bdfd-822d-e34e
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Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD . 14

1) SWI4TEK Renata '4
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 99

1) GOL^B Ireneusz 99

Lista nr 16 — KWW LIDIA JURCZAK 22

1) KUSMIEREK Krystyna Stefania 22

Lista nr 17 — KKW LEWICA 23

1) OLSZEWSKA Izabela Ewa 23
Najwi^cej waznie oddanych giosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

GOLAB Ireneusz 99
z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

B.2) W zwiazku z tym, iz - kandydatow z tej samej listy (lista nr ) otrzymato najwieksz^
i rown^ liczb? gktsow:

1) z listy nr radnym zostaf kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej
kolejnosci:

C. 3) W zwiazku z tym, iz kandydatow z roznych list (listy nr ) otrzymaJo najwieksza^
i rowna^ liczb? glosow:

1) radnym zostat kandydat z listy nr , ktorej kandydaci w okr^gu l^cznie uzyskali
glosow, czyli najwi^cej glosow:

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwiazku z tym, ze takze laczna
liczba gtosow oddanych na kandydatow z tych list byia rowna:

D. ' W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza
lub rowna liczbie mandatow, nastepujacy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia gtosowania:

W okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. 5' W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostafa zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okr^g wyborczy nr 11 obejmuj^cy 1 mandat.

Wybory odbyry sie.

Gtosowanie przeprowadzono.

1. Gtosow waznych oddano 236
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastepujacy liczbe glosow

waznych:

4cda-3b03-e90d-947e-50a 1 -bdfd-822d-e34e
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Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 40

1) STODULSKA Iwona Zofia 40

Lista nr 16 — KWW LIDIA JURCZAK 62

1) PIJANKA Stanisiaw Jan 62

Lista nr 18 — KWW DOROTY KUBIAK . 134

1) KACZMAREK Mariola Elzbieta 134
Najwifcej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

KACZMAREK Mariola Elzbieta 134

z listy nr 18 KWW DOROTY KUBIAK

B. 2) W zwiazku z tym, iz kandydatow z tej samej listy (lista nr ) otrzymalo najwiekszq
i rowna^ liczbe^ gtosow:

1) z listy nr radnym zostat kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej
kolejnosci:

C. ^ W zwiazku z tym, iz ............. kandydatow z r6znych list (listy nr ............. ) otrzymalo najwi^ksza,
i rowna. liczbe glosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr ............. , ktorej kandydaci w okregu l^cznie uzyskali .............
glosow, czyli najwiecej gtosow:

2) radnym zostat, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w zwiazku z tym, ze takze l^czna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:

D. 4^ W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza
lub rowna liczbie mandatow, nastepuj^cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okregu ............. mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. 5' W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu ............. mandatow pozostalo nieobsadzonych.

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okr^g wyborczy nr 12 obejmujqcy 1 mandat.

Wybory odbyhy sie.

Glosowanie przeprowadzono.

1 . Gtosow waznych oddano 1 57

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nasiepuja^ liczbe glosow
waznych:

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 27

1) DOMAGALSKI Mariusz Jan 27

4cda-3b03-e90d-947e-50a1-bdfd-822d-e34e
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Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 31

1) KE. PA Jozef Mieczyslaw 31

Lista nr 16 — KWW LIDIA JURCZAK 52

1) ROGOWSKA Stefania 52

Lista nr 18 — KWW DOROTY KUBIAK 47

1) MENCEL Stefan 47
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

ROGOWSKA Stefania 52

z listy nr 16 KWW LIDIA JURCZAK

B. ' W zwiazku z tym, iz kandydatow z tej samej listy (lista nr ) otrzymalo najwieksza^
i rowna, liczbe g}osow:

1) z listy nr radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszczone byio w pierwszej
kolejnosci:

C. 3) W zwiazku z tym, iz kandydatow z roznych list (listy nr ) otrzymalo najwieksz^
i rowna. liczbe gtosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr , ktorej kandydaci w okregu I^cznie uzyskali
glosow, czyli najwi^cej gtosow:

2) radnym zostat, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwiazku z tym, ze takze la.czna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:

D. ^ W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byta mniejsza
lub rowna liczbie mandatow, nastepujaxy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia gtosowania:

W okregu ............. mandatow pozostato nieobsadzonych.

E. ^ W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu ............. mandatow pozostalo nieobsadzonych.

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okr^g wyborczy nr 13 obejmuja.cy 1 mandat.

Wybory odbyly sie.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Giosow waznych oddano 218
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastepuj^c^ liczbe glosow

waznych:
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 66
1) JOZIAKHenryk 66

4cda-3b03-e90d-947e-50a1-bdfd-822d-e34e
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Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 74

1) OWCZAREK Eugeniusz Wojciech 74

Lista nr 16 — KWW LIBIA JURCZAK 28

1) PUSTELNIK Beata Zofia 28

Lista nr 18 — KWW DOROTY KUBIAK 50

1) KRAWCZYK Malgorzata Teresa 50
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

OWCZAREK Eugeniusz Wojciech 74

z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

B. 2) W zwia.zku z tym, iz ............. kandydatow z tej samej listy (lista nr ............. ) otrzymalo najwiekszq
i rowna^ liczbe glosow:

1) z listy nr ............. radnym zostat kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej
kolejnosci:

C. 3) W zwi^zku z tym, iz ............. kandydatow z roznych list (listy nr ............. ) otrzymaio najwiekszq
i rowna^ liczbe glosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr ............. , ktorej kandydaci w okregu l^cznie uzyskali .............
gtosow, czyli najwiecej glosow:

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwia_zku z tym, ze takze l^czna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:

D. 4) W zwi^zku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byta mniejsza
lub rowna liczbie mandatow, nastepuja_cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. ' W zwi^zku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2
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IV.**) Zarzuty mezow zaufania; jezeli nie ma wpisac ,,zarzutow nie zgtoszono":

V. ' Zarzuty czlonkow Komisji; jezeli nie ma wpisac ,,zarzutow nie zgloszono":

*) Uwagi Komisji zwi^zane z ustaleniem wynikow wyborow oraz ewentualnymi zarzutami
pelnomocnikow i czlonkow Komisji; jezeli nie ma wpisac ,,brak uwag":

Przy sporz^dzaniu protokotu obecni byli:

n

6) .{.&.£)&.£&.
7) £cA£c3

-

(piecz?c Komisji)

Zal^czniki:

Zestawienia wynikow gtosowania z 13 okregow wyborczych.

**) Jezeli tresc dotyczaca danego punktu nie miesci sie na formularzu, nalezy dolaczyc jq do protokolu,
zaznaczajac to w odpowiednim punkcie protokotu.

***) W razie zgloszenia uwag przez pelnomocnikow lub czlonkow Komisji, stanowisko Komisji do zarzutow
nalezy dolaczyc do protokohi.

1) Wypelnia si? w razie nieprzeprowadzenia wyborow w ktorymkolwiek z okr?gow wyborczych.
2) Wypelnia si? tylko w sytuacjach, o ktorych mowa w art. 122 ust. 2 Ordynacji wyborczej.
3) Wypetnia si? tylko w sytuacjach, o ktorych mowa w art. 122 ust. 3 Ordynacji wyborczej.
4) Wypelnia si? tylko w sytuacji okreslonej w art. 188 Ordynacji wyborczej.
5) Wypelnia si? tylko w przypadku okreslonym w art. 108 ust. 2 Ordynacji wyborczej.
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