
WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSiaEJ w gminie do 20 tys. mieszkancow

PROTOKOL Z WYBOROW

do Rady Gminy Popielow sporzadzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminna^ Komisje Wyborcza^ w
Popielowie.

I. Dla wyboru Rady Gminy Popielow utworzono 8 okregow wyborczych.

II. Komisja stwierdzila, co nastepuje:

A.1' Wyborow nie przeprowadzono w ............. okregach wyborczych, tj. okregu nr ............. , nr
............. , nr ............. z powodu braku zarejestrowanych list kandydatow na radnych, w zwiazku
z czym ............. mandatow pozostaje nieobsadzonych.

B. Glosowania nie przeprowadzono w ............. okregach wyborczych, tj. w okr?gu nr ............. , nr
............. , nr ............. , w ktorych liczba zarejestrowanych kandydatow byia rowna lub mniejsza
od liczby mandatow w okregach. Po obsadzeniu mandatow bez gtosowania w okr?gach tych
pozostaje ............. mandatow nieobsadzonych.

III. A. Komisja potwierdza, iz otrzymala protokoly glosowania od 5 obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie tych protokolow Komisja sporzadzila zestawienie wynikow glosowania w okregach i
uwzgledniajac 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 obejmujqcy 1 mandat.

Wybory odbyfy sie.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 195
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nast^puj^c^ liczby glosow

waznych:
Lista nr 17 — KWW WSPOLNOTA SAMORZADOWA 61
1) ROSC Waldemar 61

Lista nr 19 — KWW INTEGRACJA ROZWOJ PRZYSZLOSC 53

1) CEBULLA Sonia Anna 53

Lista nr 23 — KWW WSPOLNA SPRAWA 81

1) BAZYLINSKI Czeslaw 81
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

BAZYLINSKI Czeslaw 81

z listy nr 23 KWW WSPOLNA SPRAWA

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

1) radnym zostal kandydat z listy nr TTTTTTTTTTTTT, ktorej kandydaci w okregu l^cznie uzyskali .............
glosow, czyli najwiecej glosow:
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2) radnym zostat, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwi^zku z tym, ze takze t^czna
liczba gtosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:

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

W okregu mandatow pozostato 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 2 obejmuja_cy 4 mandaty.

Wybory odbyly si?.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 618
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastejjujaca^ liczbe giosow

waznych:
Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD 241

1) STASCH Damian Ryszard 153

2) SZAFRANSKA Anna Karolina 88

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 160
1) KOSZYKPawel 160

Lista nr 16 — KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOSC NIEMIECKA 1078

1) KILIAN Gerard 313

2) GAMROT Damian 277

3) GLATKI-MIKA Krystyna Anna 204

4) KAMPA Robert Mateusz 284

Lista nr 17 — KWW WSPOLNOTA SAMORZ4DOWA 285

1) WILCZEK Alfred Jozef 88

2) SZYMOCHA Stanistaw Jozef 54

3) KILIAN Hubert 143

Lista nr 20 — KWW "NASZA GMINA" 201

1) LUSZCZYK Andrzej 201
Najwifcej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

GLATKI-MIKA Krystyna Anna 204

z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOSC NIEMIECKA

GAMROT Damian 277

z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOSC NIEMIECKA
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KAMPA Robert Mateusz 284

z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOSC NIEMIECKA

KILIAN Gerard 313

z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOSC NIEMIECKA

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

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

C. ' W zwiqzku z tym, iz kandydatow z roznych list (listy nr ) otrzymalo najwi^kszq
i rowna. liczb? glosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr , ktorej kandydaci w okregu l^cznie uzyskali
glos6w, czyli najwi^cej glosow:

2) radnym zostal, 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 zwiqzku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza
lub rowna liczbie mandatow, nastejjuj^cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okr?gu mandatow pozostalo 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 3 obejmujqcy 4 mandaty.

Wybory odbyry si?.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 547
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nast§puja.ca. liczb? glosow

waznych:
Lista nr 16 — KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOSC NIEMIECKA 1251

1) KUPCZYK Jerzy Jan 372

2) SOSNA Arnold Tomasz 194

3) WISNY Piotr 369

4) BECKKrzysztofMichal 316
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Lista nr 17 — KWW WSPOLNOTA SAMORZADOWA 261

1) KACZMAREK Grazyna Ewa 127
2) MAZUR Pawel Michal 110

3) CHOJECKI Marcin Jan 24

Lista nr 22 — KWW ODNOWA BIS 280

1) IZYDORCZYK Danuta 280
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

IZYDORCZYK Danuta 280

z listy nr 22 KWW ODNOWA BIS

BECK Krzy sztof Michal 316

z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOSC NIEMIECKA

WISNY Piotr 369

z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOSC NIEMIECKA

KUPCZYK Jerzy Jan 372

z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOSC NIEMIECKA

B. 2) 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. ' W zwiqzku z tym, iz kandydatow z roznych list (listy nr ) otrzymalo najwi
i rowna^ liczbe^ 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 okr^gu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza
lub rowna liczbie mandate w, nastfpuj^cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okr^gu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

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

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okr^g wyborczy nr 4 obejmuja.cy 1 mandat.

Wybory odbyly si§.

Glosowanie przeprowadzono.
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1. Glosow waznych oddano 103

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nast?puj^ca_ liczb? glosow
waznych:

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 20

1) KSIAZKIEWICZ Andrzej 20

Lista nr 16 — KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOSC NIEMIECKA 63

1) FILIPP Christian Stefan 63

Lista nr 17 — KWW WSPOLNOTA SAMORZADOWA 20

1) WOZNIAK Roman Leszek 20
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

FILIPP Christian Stefan 63

z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOSC NIEMIECKA

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

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

C. 3) W zwiajzku z tym, iz kandydatow z roznych list (listy nr ) otrzymalo najwiejcsza^
i rowna^ liczb^ glosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr , ktorej kandydaci w okr^gu lacznie uzyskali
glosow, czyli najwi^cej 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. ' W zwiazku z tym, iz w okr^gu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza
lub rowna liczbie mandatow, nast^puj^cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okr?gu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

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

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okr^g wyborczy nr 5 obejmujqcy 2 mandaty.

Wybory odbyly si$.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 438
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nast^puja^ liczbe glosow

waznych:
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