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

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Rady Miejskiej w Pszowie sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą
w Pszowie.
I. Dla wyboru Rady Miejskiej w Pszowie utworzono 5 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 5 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 3 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
1000
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
86
1)
FABER Mieczysław Jan
86
Lista nr 29 — KWW DOBRO PSZOWA
256
1)
BOK-KULIKOWSKI Michał
62
2)
GEMBALCZYK Wiesław
73
3)
LOREK Grzegorz Krzysztof
121
Lista nr 30 — KWW PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA
844
1)
IDZIACZYK Elżbieta Aleksandra
282
2)
HANDSCHUH Dawid
354
3)
SEIDEL Antoni Emil
208
Lista nr 31 — KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ
856
1)
NAWRAT Kazimierz Józef
414
2)
GRABIEC-ŚLIWKA Barbara Urszula
324
3)
ŁĘKAWSKI Wacław Kazimierz
118
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
GRABIEC-ŚLIWKA Barbara Urszula
z listy nr 31
KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ
HANDSCHUH Dawid
z listy nr 30
KWW PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA
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NAWRAT Kazimierz Józef
z listy nr 31
KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ

414

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

Głosów ważnych oddano
701
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
149
1)
PECZKA Dariusz Edward
149
Lista nr 29 — KWW DOBRO PSZOWA
235
1)
KOŁEK Gabriela Wiktoria
122
2)
MATUSEWICZ Elżbieta Tatiana
77
3)
BILOR Adam Tadeusz
36
Lista nr 30 — KWW PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA
795
1)
LIS Jolanta Jadwiga
260
2)
KRZYSTAŁA Czesław
360
3)
GORZKOWSKI Zbigniew
175
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Lista nr 31 — KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ
1)
KOŁODZIEJ Paweł
2)
RAJMAN Erwin Józef
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

537
302
235

LIS Jolanta Jadwiga
z listy nr 30
KWW PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA
KOŁODZIEJ Paweł
z listy nr 31
KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ
KRZYSTAŁA Czesław
z listy nr 30
KWW PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA

260
302
360

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

Głosów ważnych oddano
982
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
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Lista nr 29 — KWW DOBRO PSZOWA
1)
KRZYŻAK Czesław Jan
2)
WOJAK Janina Cecylia
3)
RATAJCZAK Marian Piotr
Lista nr 30 — KWW PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA
1)
TOSTA Czesława Wiktoria
2)
GRZENIA Marcin Łukasz
3)
KOWOL Paweł Franciszek
Lista nr 31 — KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ
1)
SOWA Jacek Rudolf
2)
KUBALA Iwona Grażyna
3)
TKOCZ Robert Sebastian
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

483
165
116
202
838
162
362
314
743
420
180
143

KOWOL Paweł Franciszek
z listy nr 30
KWW PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA
GRZENIA Marcin Łukasz
z listy nr 30
KWW PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA
SOWA Jacek Rudolf
z listy nr 31
KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ

314
362
420

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

Głosów ważnych oddano
748
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
133
1)
MAZUR Piotr Jacek
133
Lista nr 29 — KWW DOBRO PSZOWA
356
1)
GEBEL Romuald Stanisław
188
2)
KLIMEK Jolanta Teresa
85
3)
KORBEL Ryszard Franciszek
83
Lista nr 30 — KWW PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA
693
1)
WAWRZYŃCZAK Ryszard Stefan
204
2)
GÓRECKA Mirosława
330
3)
CHLEBIK Ryszard
159
Lista nr 31 — KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ
317
1)
BASZTOŃ Ignacy Teofil
185
2)
KUCHARCZYK Robert Krzysztof
132
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
GEBEL Romuald Stanisław
z listy nr 29
KWW DOBRO PSZOWA
WAWRZYŃCZAK Ryszard Stefan
z listy nr 30
KWW PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA
GÓRECKA Mirosława
z listy nr 30
KWW PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA

188
204
330

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
893
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 29 — KWW DOBRO PSZOWA
262
1)
TRONT Wojciech Piotr
134
2)
SŁADEK Danuta Maria
128
Lista nr 30 — KWW PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA
697
1)
KOWOL Piotr Stanisław
271
2)
SZAROWSKI Józef
140
3)
ŻYDEK Henryk Leon
286
Lista nr 31 — KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ
890
1)
JÓŹWICKI Mieczysław Bronisław
315
2)
MUCHA Czesław Ignacy
222
3)
MOJŻESZ Bolesław
353
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
ŻYDEK Henryk Leon
z listy nr 30
KWW PSZÓW - NASZA WSPÓLNA SPRAWA
JÓŹWICKI Mieczysław Bronisław
z listy nr 31
KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ
MOJŻESZ Bolesław
z listy nr 31
KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ

286
315
353

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

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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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:
Małgorzata.
...................................................................................
1) .......Bargieł
Płaczek
Anna.
................................................................................
2) ..........
Hawel
Bernadeta.
.................................................................................
3) .........
Komor-Łukoszek
Irena.
......................................................................
4) ....................
Polnik Zofia.
..................................................................
5) ........................
Utrata
Katarzyna.
6) ................ ..........................................................................
Załęska Monika.
7) ............ ..............................................................................
8) ...........................................................................................
9) ...........................................................................................

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

(pieczęć Komisji)

Załączniki:
Zestawienia wyników głosowania z 5 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.
**)

1)
2)
3)
4)
5)

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.
Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 122 ust. 3 Ordynacji wyborczej.
Wypełnia się tylko w sytuacji określonej w art. 188 Ordynacji wyborczej.
Wypełnia się tylko w przypadku określonym w art. 108 ust. 2 Ordynacji wyborczej.
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