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Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu
* niepotrzebne skreślić

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

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Rady Gminy Rzekuń sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w
Rzekuniu.

I. Dla wyboru Rady Gminy Rzekuń utworzono 6 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 6 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 4 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano 1187
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów

ważnych:
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 333
1) ORZOŁEK Krzysztof 147
2) MIERZEJEWSKI Piotr 56
3) KOZŁOWSKI Wiesław 42
4) WRZOSEK Wiesław 88
Lista nr 23 — KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 53
1) RĘBACZ Hubert 9
2) ŁOZIŃSKI Rafał Marek 21
3) OTULAKOWSKI Grzegorz Daniel 3
4) DUDA Daniel 20
Lista nr 24 — KWW HONOR I PRACA 86
1) CYMES Leszek 40
2) GAWKOWSKI Mieczysław 46
Lista nr 25 — KWW "ZGODNA GMINA" 594
1) CHOJNACKI Łukasz 144
2) KOŚNIK Bartosz 138
3) NAMIOTKO Daniel 148
4) PODOLAK Bartosz 164
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Lista nr 26 — KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY 1026
1) FRYDRYCH Wiesław 227
2) ŁĘPICKI Eugeniusz 157
3) WYSOCKI Sławomir 370
4) ŻEBROWSKA Małgorzata 272
Lista nr 27 — KWW POROZUMIENIE I DIALOG 318
1) PIERZCHAŁA Wojciech 127
2) ORŁOWSKI Jan 65
3) NAPIÓRKOWSKI Sylwester 71
4) CZARTORYSKA Monika 55
Lista nr 28 — KWW "LEPSZA DROGA" 117
1) KARCZEWSKI Marek 117
Lista nr 29 — KWW WIESŁAW BREJNIAK "WIZJA" 59
1) BREJNIAK Wiesław 59
Lista nr 30 — KWW "JEDNOŚĆ GMINY" 182
1) OSTOLSKI Romuald Czesław 120
2) KOWALEWSKA Elżbieta 62
Lista nr 31 — KWW EWY SZATANEK SZANSA NA SUKCES 265
1) SZATANEK Ewa 265
Lista nr 33 — KWW PAWŁA BRULIŃSKIEGO 39
1) BRULIŃSKI Paweł 39
Lista nr 34 — KWW WZOROWA GMINA 92
1) KARCZEWSKI Artur 92
Lista nr 35 — KWW ARKADIUSZA SAKOWSKIEGO PPP 111
1) SAKOWSKI Arkadiusz 111
Lista nr 37 — KWW FRONCZYK KRZYSZTOF DLA RZEKUNIA 141
1) FRONCZYK Krzysztof Witold 141
Lista nr 38 — KWW "NASZ SAMORZĄD" 112
1) PRUS Sylwester Stanisław 112
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

FRYDRYCH Wiesław 227
z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY
SZATANEK Ewa 265
z listy nr 31 KWW EWY SZATANEK SZANSA NA SUKCES
ŻEBROWSKA Małgorzata 272
z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY
WYSOCKI Sławomir 370
z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY

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:

.............................................................................................................................................
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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. Głosów ważnych oddano 870
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów

ważnych:
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 345
1) CHLUDZIŃSKI Piotr 163
2) CIECIERSKI Artur 182
Lista nr 24 — KWW HONOR I PRACA 188
1) MIERZEJEWSKI Ireneusz 129
2) PIĄTKOWSKI Andrzej 40
3) PYSKŁO Przemysław 19
Lista nr 25 — KWW "ZGODNA GMINA" 225
1) PSZCZOŁA Jacek Sławomir 109
2) ŻEBROWSKA Anna 116
Lista nr 26 — KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY 605
1) JASTRZĘBSKI Kazimierz 211
2) MAŁKOWSKI Zbigniew Piotr 230
3) OLKOWSKI Marek 164
Lista nr 36 — KWW A. ZAJKOWSKI 195
1) ZAJKOWSKI Janusz 195
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
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ZAJKOWSKI Janusz 195
z listy nr 36 KWW A. ZAJKOWSKI
JASTRZĘBSKI Kazimierz 211
z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY
MAŁKOWSKI Zbigniew Piotr 230
z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY

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 2 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano 535
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów

ważnych:
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 35
1) NIKODEMSKI Eugeniusz Adam 35
Lista nr 24 — KWW HONOR I PRACA 134
1) KADELSKI Zbigniew 36
2) KUPIS Jan 98
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Lista nr 26 — KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY 379
1) DUMAŁA Marzena Barbara 135
2) GRYCZKA Edward 244
Lista nr 27 — KWW POROZUMIENIE I DIALOG 276
1) DMOCHOWSKI Stanisław 160
2) SZWED Krzysztof 116
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

DMOCHOWSKI Stanisław 160
z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE I DIALOG
GRYCZKA Edward 244
z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY

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 4 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano 408
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów

ważnych:
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Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 171
1) SUCHTA Piotr 171
Lista nr 23 — KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 14
1) MIERZEJEWSKI Artur 14
Lista nr 26 — KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY 38
1) SADOWSKI Sławomir Kazimierz 38
Lista nr 27 — KWW POROZUMIENIE I DIALOG 185
1) ROGOZIŃSKI Wojciech 185
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

ROGOZIŃSKI Wojciech 185
z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE I DIALOG

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 5 obejmujący 3 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano 723
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów

ważnych:



– 7 –

8cb2-8f00-bf91-dccf-a70c-af17-a0f7-8187

Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu
* niepotrzebne skreślić

Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 372
1) MIERZEJEWSKA Beata 158
2) PIEŃKOWSKI Andrzej 144
3) KONARSKA Alina 70
Lista nr 23 — KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 51
1) KUBEŁ Witold 51
Lista nr 24 — KWW HONOR I PRACA 352
1) KOŁAKOWSKI Tadeusz 129
2) MŁODZIANOWSKI Tomasz 104
3) ŻARNOWSKI Sławomir 119
Lista nr 26 — KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY 432
1) KUBEŁ Janusz 253
2) ŁUKASIK Andrzej Janusz 72
3) PÓŹNIEWSKA Marzenna 107
Lista nr 27 — KWW POROZUMIENIE I DIALOG 44
1) BOJSKA Barbara 44
Lista nr 32 — KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 138
1) CHRZANOWSKI Tomasz 138
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

PIEŃKOWSKI Andrzej 144
z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
MIERZEJEWSKA Beata 158
z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KUBEŁ Janusz 253
z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY

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:

.............................................................................................................................................
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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 6 obejmujący 2 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano 487
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów

ważnych:
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 192
1) GIERWATOWSKI Andrzej 137
2) KACZYŃSKI Leszek 55
Lista nr 23 — KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 42
1) DMOCH Teresa 40
2) PÓŹNIEWSKI Sławomir 2
Lista nr 24 — KWW HONOR I PRACA 129
1) JARRA Elżbieta 75
2) JASTRZĘBSKA Teresa 54
Lista nr 26 — KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY 222
1) KONOPKA Jerzy 142
2) PUPEK Rafał 80
Lista nr 27 — KWW POROZUMIENIE I DIALOG 132
1) MARYNIAK Teresa 82
2) SOCHA Maciej 50
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

GIERWATOWSKI Andrzej 137
z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KONOPKA Jerzy 142
z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY

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:
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.............................................................................................................................................

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:
1) ........................................................................................... ................................................................
2) ........................................................................................... ................................................................
3) ........................................................................................... ................................................................
4) ........................................................................................... ................................................................
5) ........................................................................................... ................................................................
6) ........................................................................................... ................................................................
7) ........................................................................................... ................................................................
8) ........................................................................................... ................................................................
9) ........................................................................................... ................................................................

(pieczęć Komisji)

Załączniki:

Zestawienia wyników głosowania z 6 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) Wypełnia się w razie nieprzeprowadzenia wyborów w którymkolwiek z okręgów wyborczych.
2) Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 122 ust. 2 Ordynacji wyborczej.
3) Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 122 ust. 3 Ordynacji wyborczej.
4) Wypełnia się tylko w sytuacji określonej w art. 188 Ordynacji wyborczej.
5) Wypełnia się tylko w przypadku określonym w art. 108 ust. 2 Ordynacji wyborczej.


