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Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 88
1) ZIMNY Kazimierz 44

2) SZCZEPANIAK Bogdan Mieczyslaw 44

Lista nr 17 — KWW WSPOLNOTA SAMORZADOWA 107
1) ME.KAL Jaroslaw Jakub 37

2) BOHATCZUK Krystian Grzegorz 70

Lista nr 18 — KWW NASZ SAMORZAD 76

1) DOBRIAN Barbara Maria 76

Lista nr 19 — KWW INTEGRACJA ROZWOJ PRZYSZLOSC 274

1) NEGRYCZ-BEREZOWSKI Tadeusz 133

2) GORKA Stanislaw Jerzy 141

Lista nr 21 — KWW KRYSTYNY UHRYN 169

1) UHRYN Krystyna Barbara 169
Najwifcej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

GORKA Stanisiaw Jerzy 141

z listy nr 19 KWW INTEGRACJA ROZWOJ PRZYSZLOSC

UHRYN Krystyna Barbara 169

z listy nr 21 KWW KRYSTYNY UHRYN

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

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

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

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

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 okre gu 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

a8fb-4725-bce6-e530-1 e93-b492-0954-ddd9

Miejsce na parafowanie strony przez czlonkow Komisji obecnych przy sporz^dzeniu protokohi

* niepotrzebne skreslic



-7-

Okr^g wyborczy nr 6 obejmujqcy 1 mandat.

Wybory odbyfy si?.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 183
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nast?pujaca^ liczb? glosow

waznych:
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 70

1) GIB ALA Krzysztof Franciszek 70

Lista nr 17 — KWW WSPOLNOTA SAMORZADOWA 20

1) GORSKI Marcin Rafal 20

Lista nr 19 — KWW INTEGRACJA ROZWOJ PRZYSZLOSC 93

1) GIEZAAlicja 93
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

GIEZA Alicja 93

z listy nr 19 KWW INTEGRACJA ROZWOJ PRZYSZLOSC

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

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

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

1) radnym zostal kandydat z listy nr , ktorej kandydaci w okr^gu l^cznie uzyskali
gtosow, czyli najwi^cej 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. 4^ 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 7 obejmujqcy 1 mandat.

Wybory odbyly si?.
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Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 199
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastepujaca^ liczb? gtosow

waznych:
Lista nr 18 — KWW NASZ SAMORZAD 87

1) CHROMIK Jan 87

Lista nr 19 — KWW INTEGRACJA ROZWOJ PRZYSZLOSC 112
1) JARYNOWSKI Leopold 112

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

JARYNOWSKI Leopold 112

z listy nr 19 KWW INTEGRACJA ROZWOJ PRZYSZLOSC

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

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

C. 3) W zwiqzku z tym, iz kandydatow z roznych list (listy nr ) otrzymalo najwi^ksz^
i rowna^ liczbe glosow:

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

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwia_zku z tym, ze takze Iqczna
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 mandate w, nast^puj^cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okr^gu mandatow pozostato 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 8 obejmujqcy 1 mandat.

Wybory odbyly si?.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 244
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nast^puja^ liczb? gtosow

waznych:
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Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 47

1) SERAFINSKI Janusz Krzysztof 47

Lista nr 17 — KWW WSPOLNOTA SAMORZADOWA 64

1) CZYREK Ryszard 64

Lista nr 19 — KWW INTEGRACJA ROZWOJ PRZYSZLOSC 104

1) GRUSZKA Maria 104

Lista nr 24 — KWW ROMANA GOREK 29

1) GOREK Roman Jan 29
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

GRUSZKA Maria 104

z listy nr 19 KWW INTEGRACJA ROZWOJ PRZYSZLOSC

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

1) radnym zostal kandydat z listy nr , ktorej kandydaci w okr^gu lacznie uzyskali
glosow, czyli najwi^cej giosow:

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^pujacy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okrf gu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. 5^ W zwiqzku z tym, iz w okr^gu 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 m^zow zaufania; jezeli nie ma wpisac ,,zarzutow nie zgloszono":

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

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

Przy sporzadzaniu protokoiu obecni byli:

2)

3)
4) ........

5)

7) jlCl

8)
9)

Zal^czniki:

Zestawienia wynikow glosowania z 8 okr^g6w*wyWfczych.

**) Jezeli tresc dotyczaca danego punktu nie miesci si? na formularzu, nalezy dol^czyc j^ do protokoiu,
zaznaczaj^c to w odpowiednim punkcie protokoiu.

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

!) Wypehlia 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) Wypehlia si? tylko w sytuacji okreslonej w art. 188 Ordynacji wyborczej.
5) Wypehlia si? tylko w przypadku okreslonym w art. 108 ust. 2 Ordynacji wyborczej.
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