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\VYBORV DO RADY GMINY/fVHfcJSKIKJ w gminie do 20 tys. mieszkaricow

PROTOKOJ, / WYBOROW

do Rady Gminy Bedlno sporzad/ony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminna Komisja Wyborczq w
Bedlnie.

I. Dla wyboru Rady Gminy Bedlno utworzono 14 okregow wyborczych.

II. Komisja stwierdzila, co nastepuje:

A " Wyborow nie przeprowadzono w - ........... -. okregach wyborczych, tj. okregu nr 7777777777777, nr
: ............ , nr .;..."7.;-; z powodu braku zarejestrowanych list kandydatow na radnych, w zwiazku
z czym ............. mandatow pozostajc nieobsadzonych.

B. Gtosowania nie przeprowadzono w ............. okr^gach wyborczych. tj. w okregu nr ..—.;. ..... nr
. ............ , nr -•.•:•;•;•.-;:...., w ktorych liczba zarejestrowanych kandydatow byla rowna lub mniejsza
od liczby mandatow w okregach. Po obsadzeniu mandatow bez glosowania w okrcgach tych
pozostaje :• ............ mandatow nieobsadzonych.

I I I . A. Komisja potwicrdza, iz otrzymata protokoly glosowania od 1 obwodowych komisj i wyborczych.
Na podstawie tych protokolow Komisja sporzad/ita zestawicnie 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, ustalita nastepujace wyniki wyborow.

wyborc/y nr 1 n h i - j m u i a i - x 1 mandat.

Wybory odbyly si?.

Glosowanie przeprowadzono.

I . Gtosow waznych oddano 227

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastepujqca liczb? gtosow
waznych:

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 58

1) GAJEWSKI Miroslaw 58

Lista nr 19— KW\ PRAWO I SAMORZ^D 31

1 ) WASILEWSKI Slawomir Andrzej 3 1

Lista nr 20 — KWW JOLANTY SZCZYPINSKIEJ 67

1 ) KARDYNALSKI Krzysztof Stanislaw 67

Lista nr 22 — KWW WEKTOR 71

1) WOJCIECHOWSKI Jozef 71
Najwi^cej wa/nie oddanych glosow utrzymali i zostali wybrani radnymi:

WOJCIECHOWSKI Jozef 7 1

z listy nr 22 KWW WEKTOR

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

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

C. ) W zwiazku z tym, iz 7777777777777 kandydatow z roznych list (listy nr ) otrzymalo
i rowna liczbe glosow:
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I) radnym zosta! kandydat z listy nr 7777777777777, ktorej kandydaci w okregu lacznie uzyskali
glosow, czyli najwiccej glosow:

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwiazku z tym, ze takze Icjczna
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, nastepujacy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przcprowadzenia glosowania:

W okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. 3) W zwiazku 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 pkl C 2

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

Wybory odbyty si?.

Glosowanie przeprowadzono.

1 . Giosow waznych oddano 149

2. Na poszczegolne listy kandydalow i kandydatow z tych l is t oddano naste-pujaca liczbt; glosow
waznych:

Lista nr 2 — KW POLSKIR STRONNICTWO LUDOWR 49

1 ) LUBOCHA Wieslawa Maria 49

Lista nr 19—K\VW PRAWO I SAMORZ^D 25

1) JAROS Kazimierz 25

Lista nr 20 — KWW JOLANTY SZCZYPINSKIEJ 75

I ) Kt.OSIK Lidia Kazimicra 75
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

KLOSIK I, idia Kazimiera 75

z listy nr 20 KWW JOLANTY SZCZYPINSKIEJ

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

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

C. W zwiazku z tym. iz kandydatow z roznych list (list)' nr.- ) otrzymato najwieksza
i rowna liczb? glosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr TTTTTTTTTTTTT, ktorej kandydaci w okregu lacznie uzyskali -
glosow, czyli najwiecej glosow:
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2) radnym zostat, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwiazku z tym, ze takze laczna
liczba gtosow oddanych na kandydatow z tych list byta rowna:

D. 4t 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 glosowania:

W okr?gu ;::-.--:•. mandatow pozostato 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.

opis pr/ebiegu losowania w pkt C.2

Okr^g wyborczy nr 3 obejmujqcy 1 mandat.

Wybory odbyly sie.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 122

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

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 39

1 ) TREMBACZYK Sylwester Marein 39

Lista nr 5— KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC 30

1) BARANOWSK1 Adam Bogdan 30

Lista nr 19 — KWW PRAWO I SAMORZA.D 30

1) ADAMSKI Grzegorz Andrzej 30

Lista nr 20 — KWW JOLANTY SZCZYPINSKIEJ 23

1) KARSKA Anna Helena 23
Najwicecj vvaznic oddanyeh glosow olr/ymali i zostali vvyhrani radnymi:

TREMBACZYK Sylwester Marein 39

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

B. " 'W zwiazku ztym, iz kandydatow z tej samej listy (lista nr ) otrzymato najwieksza
i rowng liczb? gtosow:

I) z listy nr radnym zostat kandydal, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej
kolejnosci:

C. 3) W zwiazku z tym, iz kandydatow z roznych list (listy nr .-..) otrzymato najvviekszq
i rowng liczbe glosow:

I) radnym zostat kandydat z listy nr , ktorej kandydaci w okregu lacznie uzyskali
glosow, czyli najwiecej glosow:
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2) radnym zostat, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwiazku z tym, ze takze tqczna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:

D. 4) W zwiazku z tym, iz w okr^gu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byta mniejsza
lub rowna liczbie mandatow, nastepuja.cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia gtosowania:

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 : mandatow pozostalo nieobsadzonych.

I.
opis przebiegu losowania w pkt C 2

Okr^g wyborezy nr 4 obejmuj^cy 1 mandat.

Wybory odbyly sie.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 103

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nast^puj^cq Hczb^ glosow
waznych:

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 49

I) JAROSDariusz Adam 49

Lista nr 19 — KWW PRAWO I SAMORZA.D 54

1) JAKUBOWSKIDariuszBogdan 54
Najwi^cej waznie oddanyeh glosow otr/ymali i zostali wybrani radnymi:

JAKUBOWSKI Dariusz Bogdan 54

7 listy nr 19 KWW PRAWO T SAMORZA.D

B. ' W zwicjzku z tym, iz kandydatow z tej samej listy (lista nr ) otrzymalo najwiekszq
i rownq liczbe glosow:

1) z listy nr 7 radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej
kolejnosci:

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

1) radnym zostal kandydat z listy nr TTTTTTTTTTTTT, ktorej kandydaci w okregu la_cznie uzyskali
glosow, czyli najwitjcej glosow:

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwi^zku z tym, ze takze Iqczna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:
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D. 4 ) W zwiqzku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza
lub rowna liczbie mandate w, nast?puja,cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okregu r mandatow pozostalo nicobsadzonych.

F,. S) W zwitjzku z tym, iz w okre-gu wyborczym nic zostaJa zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

I.
opis pr/ebiegu losowania w pkl C 2

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

Wybory odbyly sie.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 169

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

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 85

1) MYSZKOWSKI Gabriel Tomasz 85

Lista nr 19 — KWW PRAWO I SAMORZ^D 52

I ) DZIEGIELEWSKA Monika Anna 52

Lista nr 20 — KWW JOLANTY SZCZYPINSKIEJ 16

1) GAJEWSKI Przemyslaw 16

Lista nr 23 — KWW STRAZACKI KOMITET WYBORCZY 16

1) DRABIKLukasz 16
Najwi^cej waznie oddanych glosmv otr/ymali i zostali wyhrani radnymi:

MYSZKOWSKI Gabriel Tomasz 85

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWK
T\. W zwiazku z tym, iz kandydatow z tej samej l i s ty (lista nr ) otrzymalo na jwieksza

i rdwna. liczbe glosow:

1) z listy nr radnym zostat kandydat. kturego nazwisko umieszczone byto w pierwszej
kolejnosci:

C. 3) W zwiqzku z tym, iz kandydatow z roznych list (listy nr ) otrzymalo najwiekszcj
i rowna, liczb? glosow:

I) radnym zostal kandydat z listy nr TTT^TTTTTTTT, ktorej kandydaci w okregu l^cznie uzyskali
glosow, czyli najwi<^ccj glosovv:

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

W okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

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

I .
opis pr/ebicgu loMnvaimi \ pkt C 2

Okr^g wyborczy nr 6 obcjmujqcy 1 mandat.

Wybory odbyly si?.

Glosowanie prxeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 153

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastepujaca liczb? glosow
waznych:

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 41

1) ROJEWSKI Stanislaw 41

Lista nr 19 — KWW PRAWO 1 SAMORZA.D 31

1) RZEPECKIKamillreneusz 31

Lista nr 20 — KWW JOLANTY SZCZYPINSKIEJ 30

1) JAKUBOWSKA Malgorzata Beata 30

Lista nr 24 — KWW "WSPOLNIE DO CELU" 51

1) PILARSKA Ewa Agata 51
Najwi^cej waznie oddanych glosow otr/ymali i zostali wybrani radnymi:

I M I . A R S K A Ewa Agata 51

z listy nr 24 KWW "WSPOLNIE DO CELU"

R. "' Wzwiqzku ztym, it kandydatow z tej samej listy (lista nr ) otrzymalo najwiekszq
i rowna^ liczbe glosow:

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

C. 1( W zwiqzku z tym, iz kandydatow z roznych list (listy nr ) otrzymalo najwieksz^
i rowna liczb? gtosow:

I) radnym zostal kandydat z listy nr —.V.TTTTTTT, ktorej kandydaci w okregu lacznie uzyskali —.-.
glosow. czyli najwiecej glosow:

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

W okregu TTT-. mandatow pozostalo nieobsadzonych.

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

I .
opis przehiegu losowania w pkt C.2

Okreg wyborczy nr 7 obejmujijcy 1 mandat.

Wybory odbyly sie.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 168

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

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 55

1) MYSZKOWSKI Jan 55

Lista nr 19— KWW PRAWO I SAMORZAI) 61

1) DRABIKKonrad 61

Lista nr 20 — KWW JOLANTY SZCZYPINSKIEJ 52

I) LEWARSKI Ireneusz 52
Najwi^ccj waznie oddunych glosow otr/ymali i /ostali \vyhrani radnymi:

DRABIKKonrad 61

z listy nr 19 KWW PRAWO I SAMORZAD

B.2 1 Wzwiazkuztym. iz kandydatow z tej samcj listy (lista nr ..77777777777) otrzymato najwieksza
i rowna liczbe gtosow:

1) z listy nr radnym zostal kandydat. ktorego nazwisko mnieszczone byto w pierwszej
kolejnosci:

C. ' W zwiazku z tym, i/. ^..-...TTTTTT kandydatow z roznych list (listy nr TTT. ) otrzymalo najwieksza
i rowna^ Mczb? glosow:

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

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

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

E. 5| W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu 7 ;-•- mandatow pozostalo nieobsadzonych.

I
opis przcbicgu losowania w pkt C 2

Okr^g wyborczy nr 8 obejmuj^ey 1 mandat.

Wybory odbyly sie.

Giosowanie przeprowadzono.

1 . Gtosow waznych oddano 1 69

2. Na poszczegolne listy kandydalow i kandydatow z tych list oddano nastepujaca liczbe glosow
waznych:

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 70

1) T A R K A J a c e k J a n 70

Lista nr 19 — KWW PRAWO I SAMORZ^D 37

I) ROJEWSKI Jozef Jacek 37

Lista nr 20 — KWW JOLANTY SZCZYPINSKIEJ 62

1 ) SOLTYSZEWSKA Justyna Ewa 62
Najwi^ccj \vaznie uddanych glosow utrzymali i zostali wyhrani radnymi:

TARKAJacekJan 70

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNTCTWO LUDOWE

B. "' W zwiazku z tym, iz ............. kandydatow z tej samej listy f lista nr ............. ) otrzymalo najwieksza
liczbe glosow:

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

C. J W zwigzku z tym, iz ............. kandydatow z roznych list (listy nr .......... 7.7) otrzymalo najwiekszq
S rownq liczbe glosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr 7777777777777, ktorej kandydaci w okr^gu fqcznie uzyskali :•.•; ..........
gtosow, czyli najwiecej glosow:

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwiazku z tym, ze takxe lac/na
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 zarcjestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przcprowadzcnia glosowania:

W okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.
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R. ^ W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nic zostala zarejestrowana zadna lista, wyhorovv nie
przeprowadzono i w okregu mandatow pozostalo nicobsadzonych.

r.
opis przcbicgu losowania w pkl C 2

Okrvs wyborczy nr 9 ohejmujqcy 1 mandat.

Wybory odbyly si?.

Gtosowanic przeprowadzono.

1. Glosow waznych oddano 138

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

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 75

1) N Y K I E L Wiestaw Marek 75

Lista nr 19 — KWW PRAWO I SAMORZAD 31

I ) RATAJCZYK Anna Katarzyna 31

Lista nr 20 — KWW JOLANTY SZCZYPINSK1EJ 32

1) WOJC1ECHOWSKI Jan Kazimierz 32
Najwi^cej waznic oddanych glosow utrzymali i /o.stali wybrani radnymi:

NYKIEL Wiesiaw Marek 75

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

B."' W zwiazku z tym, iz kandydatow z tej samej listy (lista nr- ) otrzymato najwiekszq
i rownq liczb? glosow:

1) / listy nr radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej
kolcjnosci:

C. ' W zwiazku z tym, iz kandydatow z ro7nych list (listy nr --....-.•.....) otrzymato najwieksz^
i rownq liczb^ glosow:

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

2) radnym zostat, w wyniku losowania kandydat 7 listy nr w zwiazku z tym, ze takze laczna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byta 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
przeprowad^cTiia glosowania:

W okregu mandalow pozostafo nieobsadzonych.

E. :i) W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu •.. mandatow pozostalo nieobsadzonych.
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F. -"
opis pr/ebiegu losowania w pkt (_' 2

Okr^g wyborczy nr 10 obejmujqcy 1 mandat.

Wyhory odbyty si?.

GJosowanie przeprowadzono.

1. GJosow waznych oddano 179

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastepujacc} liczbe gtosow
waznych:

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 96

1 ) ANTCZAK Jan 96

Lista nr 19 — KWW PRAWO I SAMORZAI) 23

1) JANICKA Wioletta 23

Lista nr 20 — KWW JOLANTY SZCZYPINSKIEJ 60

I ) KUBIAK Ignacy Zbigniew 60

Najwi^'ccj wa/.nie oddanych gtosow otrzymali i /ostali wybrani radnymi:

ANTCZAK Jan 96

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

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

1) z listy nr .— radnyin zostal kandydai, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszcj
kolejnosci:

C. ' W zwiazku z tym, iz kandydatow z roznych list (listy nr •.-.-•.:• ) otrzymalo najwi
i r6wiic| liczb^ glosow:

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

2) radnym zostaK w wyn iku losowania kandydat z listy nr w zwiazku z tym, ze takze taczna
liczba glosow oddanych na kandydatow 7, tych list byJa rowna:

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

W okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. :'1 W zwiazku z tym, \7 vv okregu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu mandatow pozostalo nicobsadzonych.

I .
opis przehicgu losowania w pkt C.2
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Okr^g wyhorczy nr 11 obcjmuja.cy 1 mandat.

Wybory odbyly si?.

Glosowanie przeprowadzono.

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

waznych:
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 94

I ) DYSIEROW1CZ Marian 94

Lista nr 19 — KWW PRAWO I SAMORZA^ 41

1) WAWRZYNCZAK Emil Marcin 41
Najwi^ccj waznie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi:

DYSIEROWICZ Marian 94

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

B . 2 ) Wzwiazkuz tym, iz kandydatuw z tej same] listy (iista nr ) otrzymalo najwieksza
i rowna liczbe glosow;

I) 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 najwielcszq
i rowna liczbe glosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr , ktorcj kandydaci w okr^gu Iqcznie 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. 4) W zwiqzku z tym, iz w okr^gu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byta mniejsza
l u b rowna liczbie mandatow, nastepujacy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzcnia glosowania:

W okregu - mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostata zarejestrowana zadna Iista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu ::.—..-...— mandatow pozostalo nieobsadzonych.

opis [w/ebiegu liiSDWiinia w pkl C 2

Okr^g \\yborezy nr 12 ubejmujacy 1 mandat.

Wybory odbyty si?.

Glosowanie przeprowadzono.
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1. Gtosow waznych oddano
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastepujaca liczbe gtosow

waznych:

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 73

1) TARKA Andrzej

Lista nr 19 — KWW PRAWO I SAMORZAD 62

I) GASIK Mariusz 62

Lista nr 20 — KWW JOLANTY SZCZYPINSKIEJ 63

I) BREWINSKI Andrzej 63
Najwi^cej waznie oddanych glosow otrzymali i /ostali wybrani radnymi:

TARKA Andrzej 73

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

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

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

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

1) radnym zostat kandydat z listy nr TTTTTTTTTTTTT, ktorej kandydaci w okr?gu Iqcznie uzyskali
gtosow, czyli najwiecej gtosow:

2} radnym zostat, w wyniku losowania kandydat z listy nr TVTTTTTT..... w /wiazku z tym, ze takze laczna
liczba glosow oddanych na kandydatow z tych list by (a rowna:

D. ' W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza
lub rowna liczbie mandate w, nastepujacy zarcjcstrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprovvadzenia gtosowania;

W okregu mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. 3| W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostala zarcjestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu —.;.- mandatow pozostato nieobsadzonych.

opis przebiegu lt isu\vania \t C 2

F.

Okr^-g wyhorczy nr 13 obejmujqcy 1

Wybory odbyly si?.

Glosoxvanie przeprowadzono.

1. Gtosow waznych oddano 134

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow z tych list oddano nastcpujaca liczbe glosow
waznych:
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Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 76

I) KACZOR Boguslaw 76

Lista nr 20 — K\VW JOLANTY SZCZYPINSKIEJ 58

I ) WITKOWSK1 Mariusz Marek
Najwiecej waznic oddanych glosow otrzymali i /ostali wybrani rudnymi:

KACZOR Bogustaw 76

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

B. 2 ) W zwiazku z tym, iz kandydatow z tej samej listy (lista nr '.TTTTTTTTTT.-} otrzymalo najwi^ksza
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 ) otrzymato najwieksza
i rowni} liczb? glosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr 7777777777777, ktorej kandydaci w okr^gu lacznie uzyskali
gtosow. czyli najwiecej glosow:

2) radnym zostaJ, w wyniku losowania kandydat z listy nr w zwiazku z tym, ze takze laczna
liczba gtosow 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 liczbic mandatow, nastepujacy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okr^gu :..:-— mandatow pozostalo nieobsadzonych.

E. 3) W zwiazku z tym, iz w okregu wyborc/ym nie zostata zarejestrowana zadna lista, wyborow nie
przeprowadzono i w okregu —•.• mandatow pozostalo nieobsadzonych.

I.
opis pr/L'hitgu losowania w pkt C 2

Okr^g wyborc/y nr 14 obejmujqcy 2 mandaty.

Wybory odbyly si?.

Gtosowanie przeprowadzono.

1. Gtosow waznych oddano 321
2. Na poszczegolne listy kandydalow i kandydatow z lych l is t oddano nastepujaca liczbe glosow

waznych:

Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 158

1) JtvDRZEJCZYK Ryszard Stanislaw 53

2) GUZ Mieczystew 105
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Lista nr 19 — KWW PRAWO I SAMORZ^D 109

1) GACH Krystyna

2) CHYBICKI Pawel Kazimierz 32

Lista nr 20 — KWW JOLANTY SZCZYPINSKIEJ 145

1) KAFARSKI Dariusz Aleksander 53

2) PIECHOCKA Elzbieta Genowefa 92

Lista nr 21 — KWW "STRAZAK" PNIEWO 54

1) S7AJRABIK Michal 54
Najwi^cej wa/nie oddanych glosow otr/ymali i /(Mali wybrani radnymi:

PIECHOCKA Elzbieta Genowefa 92

z listy nr 20 KWW JOLANTY SZCZYPINSKIEJ

GUZ Mieczyslaw 105

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

B.2 | W zwiazku z tym, iz ..-.-...•.....•-.- kandydatow z tej same] listy (lista nr ;) otrzymalo najwi^ksza
i rowna liczbe; glosow:

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

C. 3) W /wiazku z tym, iz kandydatow z roznych list ( l isty nr ) otrzymato najwieksztj
i rowna liczbt; glosow:

. 'rV >;1) radnym zostal kandydat z listy nr TTTTTTTTTTTTT, ktorej kandydaci w okr^gu lacznie 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 l is t byla rowna:

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

W okregu .—.-.•; mandatow pozostalo nieobsadzonych.

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

opis pr/.ehiegu losowama w pkl C.2
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IV."1 Zarzuty melow zaufania; jezeli nie ma wpisac ,,zarzutow nie zgloszono";

V."* Zarzuty czbnkow Komisji; jezeli nie ma wpisac ,,zarzutow nie zgloszono":
.................................... 24&L(l.t£i) ............. lUc: .......... ̂ ..G.t.W2£A

VI * * > Uwagi Komisji zwia_zane z ustaleniem wynikow wyborow oraz ewentualnymi /arzutami
pelnomocnikow i czlonkow Komisji; jezeli nic ma wpisac ,,brak uwag":

............................................. fi>.i

Przy snprzijdzaniu protokolu obecni byl i :
1) ...S^̂ ...

2) ...J.î vâ ...
3) ....̂ .̂..'.̂ .̂ N..." ....... L..^l ..............
4) ,cUo>.(*L..^lUi^^.^
5)

6)

7)
8)

/alqc/niki:

Zestawienia wynikow glosowania z 14 okregy

**) Jezeli tresc dotyczaca dancgo punktu nie miesci si? na formularzu, nalezy dolaczyc ja do protokoUi.
zaznaczajac to vv odpovviednim punkcic protokolu.

**) W razie zgloszcnia uwag przcz pelnomocnikow lub czlonkow Komisji, stanovvisko Komis j i do zarzutow
nalezy dolaczyc do prolokolu.

' ) Wypelnia sie vv razie nieprzeprowadzenia wyborow w ktorymkolwiek z okr?gow wyborczych.
2) Wypetnia si? tylko w sytuacjach, o ktorych mowa vv art. 122 ust. 2 Ordynacji vvyborczej.
-1) Wypelnia 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 vvyborczej.
5) Wypelnia si? tylko w przypadku okreslonym w art. 108 ust. 2 Ordynacji wyborczej.
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