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Wróć (/presidential/protocols_list/1/1889/)

Dane z protokołu głosowania
Numer obwodu głosowania 3

Kod terytorialny gminy
(dzielnicy w m. st. Warszawie)

241501 m. Pszów

Siedziba obwodu do głosowania Gimnazjum, Niepodległości 99, 44-370 Pszów

Tura głosowania Prezydent 2015 1 2015-05-10

Początek głosowania 10 maja 2015 07:00:00

Koniec głosowania 21:00:00

Status protokołu zatwierdzony 

Symbol kontrolny systemu informatycznego 300c-8c45-f801-4550-374e-620f-1b86-733a

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA

1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem
dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania

2419

2 Komisja otrzymała kart do głosowania 2107

3 Nie wykorzystano kart do głosowania 842

4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje
"odmowa podpisu")

1265

5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na
podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)

0

6 Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 4

7 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0

8 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0

8a Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0

8b Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0

8c Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0

�



8d Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0

8e Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

9 Liczba kart wyjętych z urny 1265

9a w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania 0

10 Liczba kart niewaŜnych (innych niŜ urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej
komisji wyborczej)

0

11 Liczba kart waŜnych 1265

12 Liczba głosów niewaŜnych 9

13 Liczba głosów waŜnych 1256

14. Na poszczególnych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oddano
następujące liczby głosów waŜnych

Lp. Nazwisko i imi ę - imiona Liczba głosów wa Ŝnych

1. Grzegorz Michał Braun 17

2. Andrzej Sebastian Duda 477

3. Adam Sebastian Jarubas 5

4. Bronisław Maria Komorowski 394

5. Janusz Ryszard Korwin-Mikke 41

6. Marian Janusz Kowalski 2

7. Paweł Piotr Kukiz 279

8. Magdalena Agnieszka Ogórek 30

9. Janusz Marian Palikot 7

10. Paweł Jan Tanajno 0

11. Jacek Wilk 4

Razem 1256

III. UWAGI I ADNOTACJE

15. Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej róŜnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2;
jeŜeli róŜnica nie występuje, wpisać „brak uwag”:

brak uwag



16. Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej róŜnicy pomiędzy liczbą z pkt. 9 pomniejszoną o liczbę z pkt.
9a a liczbą z pkt. 4,
a takŜe o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej róŜnicy pomiędzy liczbą z pkt. 9a a liczbą z pkt. 8e; jeŜeli
róŜnice nie występują, wpisać „brak uwag”:

brak uwag

17. Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart niewaŜnych (pkt 10); jeŜeli liczba w pkt. 10 wynosi 0,
wpisać „brak uwag”:

brak uwag

18. W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeŜeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”:

brak zarządzeń

19. Adnotacja o wniesieniu uwag przez męŜów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeŜeli nie ma,
wpisać „brak zarzutów” lub „brak męŜów zaufania w obwodzie”:

brak męŜów zaufania w obwodzie

20. Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeŜeli nie ma,
wpisać „brak zarzutów”:

brak zarzutów

21. Inne uwagi; jeŜeli nie ma, wpisać „brak uwag”:

brak uwag

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

1. Gabriela Heider Przewodniczący

2. Monika Wieczorek Zastępca Przewodniczącego

3. Marta Banout Członek Komisji

4. BoŜena Bugla Członek Komisji

5. Agata Chłapek Członek Komisji

6. Izabela Czogała Członek Komisji

7. Bernadeta Grzenia Członek Komisji

8. Magdalena Kołek Członek Komisji

9. Izabela Skóra Członek Komisji
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