
-    -

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ*)

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
Miejskiej w Mszczonowie 

do Rady ............................................................................................................................................................................
                             17 listopada 2014r.                          Miejską       (nazwa rady i gminy)                                  Mszczonowie
sporządzony dnia ........................ 20 ........ r. przez ..................................... Komisję Wyborczą w .....................................
                                    Miejskiej                        Mszczonowie(Gminną, Miejską)                        15
I. Dla wyboru Rady ................................... w ........................................... utworzono .................... okręgów wyborczych.;

(Gminy, Miejskiej) (liczba)

w każdym okręgu wyborczym wybiera się 1 radnego.
II. Komisja stwierdziła, co następuje:     
                                                              ___                                                __    __     __      __     __
A.1 Wyborów nie przeprowadzono w ............ okręgu(ach) wyborczym(ych), tj. okręgu nr ..., nr ..., nr ..., nr …, nr …
                                                               (liczba)                                                                                      ________________
 z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydatów na radnego, w związku z czym …………...................... 

(liczba)

mandat(y/ów) pozostał(y/o) nieobsadzony(e/ch).
5                                                                 8         9      12      13     14

B.2 Głosowania nie przeprowadzono w .............. okręgach wyborczych, tj. okręgu nr ..., nr ..., nr ..., nr …, nr …
(liczba)

w których zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego.
    8

III. A. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od ................... obwodowych komisji wyborczych.
(liczba)

Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i  uwzględniając
liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów
(kandydatów z tych list) ustaliła następujące wyniki wyborów.

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat.
                   odbyły się
Wybory ..................................................... .

(wpisać, czy się odbyły, czy nie)

                                przeprowadzono
Głosowanie .................................................. .

(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie)

                     335
1. Głosów ważnych oddano ..........................

(liczba)

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1.

ZIELIŃSKI Andrzej 
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                                           KKW SLD LEWICA RAZEM                     6
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

7 8

2.

KOPERSKI Łukasz Czesław 
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

      KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

2 5 7

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:
KOPERSKI Łukasz Czesław 

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

2 5 7



                                             ___                                                  __                  __               __                 __
B.3 W związku z tym ,iż ...........  kandydatów z list (lista nr ......,  lista nr ......,  lista nr ......,  lista  nr .......)  otrzymało
największą i równą liczbę głosów:

                               ___
- radnym(ą)  został(a)  kandydat(ka)  z  listy nr  .........,  ponieważ otrzymał(a)  największą liczbę  głosów w większej

liczbie obwodów głosowania 

________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                    _______________________                  ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w
której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:

_________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                    _________________________                ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

___________________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................................................

(opis przebiegu losowania)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

C.4 W związku z  tym,  iż  w okręgu  wyborczym została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

______________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

               __________________________                     ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.



Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat

odbyły się
Wybory ..................................................... .

(wpisać, czy się odbyły, czy nie)

                          przeprowadzono
Głosowanie .................................................. .

(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie)
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1. Głosów ważnych oddano ..........................

(liczba)

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1.

WIROWSKI Mirosław Michał
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

         KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 6 7

2.

BANASIAK Zdzisław Jan
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                 KWW SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA                     27
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 4 6

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:
WIROWSKI Mirosław Michał

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

                       KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 6 7

                                             ___                                                   __                  __               __               __
B.3 W związku z tym ,iż ...........  kandydatów z list (lista nr ......,  lista nr ......,  lista nr ......,  lista  nr .......)  otrzymało
największą i równą liczbę głosów:

                                __
- radnym(ą)  został(a)  kandydat(ka)  z  listy nr  .........,  ponieważ otrzymał(a)  największą liczbę  głosów w większej

liczbie obwodów głosowania 

__________________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                    ________________________                  ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

                                                          ___
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:
______________________________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

           __________________________                         ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

__________________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................................................

(opis przebiegu losowania)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

C.4 W związku z  tym,  iż  w okręgu  wyborczym została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:



__________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

               ___________________________                  _____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat

    odbyły się
Wybory ..................................................... .

(wpisać, czy się odbyły, czy nie)

                          przeprowadzono
Głosowanie .................................................. .

(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie)

                                                  348
1. Głosów ważnych oddano ..........................

(liczba)

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1.

FRONCZAK Jolanta
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                   KKW SLD LEWICA RAZEM                                6
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

9 3

2.

CHYŁA Piotr Tomasz
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

       KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

2 5 5

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:
CHYŁA Piotr Tomasz

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

2 5 5

                                             ___                                                   __               __                    __             __
B.3 W związku z tym ,iż ...........  kandydatów z list (lista nr ......,  lista nr ......,  lista nr ......,  lista  nr .......)  otrzymało
największą i równą liczbę głosów:
                                                                                ___
- radnym(ą)  został(a)  kandydat(ka)  z  listy nr  .........,  ponieważ otrzymał(a)  największą liczbę  głosów w większej

liczbie obwodów głosowania 

____________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

          ______________________________                  ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

                                                           __
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:
_______________________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

    ____________________________________           ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)



_______________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................................................

(opis przebiegu losowania)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

C.4 W związku z  tym,  iż  w okręgu  wyborczym została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

       ___________________________                         ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat

     odbyły się
Wybory ..................................................... .

(wpisać, czy się odbyły, czy nie)

przeprowadzono
Głosowanie .................................................. .

(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie)

                        204
1. Głosów ważnych oddano ..........................

(liczba)

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1.

KRÓLIKOWSKI Ireneusz
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                   KKW SLD LEWICA RAZEM                                6
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

4 0

2.

STUSIŃSKI Ryszard
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

       KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 6 4

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:
STUSIŃSKI Ryszard

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 6 4

                                            ___                                                    ___                ___             ___              ___
B.3 W związku z tym ,iż ...........  kandydatów z list (lista nr ......,  lista nr ......,  lista nr ......,  lista  nr .......)  otrzymało
największą i równą liczbę głosów:

                               ___
- radnym(ą)  został(a)  kandydat(ka)  z  listy nr  .........,  ponieważ otrzymał(a)  największą liczbę  głosów w większej

liczbie obwodów głosowania 

_____________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

    _______________________________________      ______
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)



                                                          ___
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:
_______________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

              _____________________________                    ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

___________________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................................................

(opis przebiegu losowania)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

C.4 W związku z  tym,  iż  w okręgu  wyborczym została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

____________________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

           ________________________________             ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat

    odbyły się
Wybory ..................................................... .

(wpisać, czy się odbyły, czy nie)

przeprowadzono
Głosowanie .................................................. .

(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie)

          216
1. Głosów ważnych oddano ..........................

(liczba)

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1.

MATYJEK Jolanta Bogusława
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                KKW SLD LEWICA RAZEM                                6
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

4 3

2.

KRAWCZYK Krzysztof
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                                       KWW M.S.M.                                   29
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 7 3

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:
KRAWCZYK Krzysztof

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

                       KWW M.S.M.                                   29
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 7 3

                                              ___                                                  ___            ___               ___                ___
B.3 W związku z tym ,iż ...........  kandydatów z list (lista nr ......,  lista nr ......,  lista nr ......,  lista  nr .......)  otrzymało
największą i równą liczbę głosów:



                               ___
- radnym(ą)  został(a)  kandydat(ka)  z  listy nr  .........,  ponieważ otrzymał(a)  największą liczbę  głosów w większej

liczbie obwodów głosowania 

___________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                 ____________________________             ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

                                                          ___
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:
____________________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

_________________________________                    _______
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

____________________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................................................

(opis przebiegu losowania)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

C.4 W związku z  tym,  iż  w okręgu  wyborczym została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

_____________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

           __________________________________          ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat

     odbyły się
Wybory ..................................................... .

(wpisać, czy się odbyły, czy nie)

przeprowadzono
Głosowanie .................................................. .

(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie)

        267
1. Głosów ważnych oddano ..........................

(liczba)

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1.

KŁOSIEWICZ Paweł
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                KKW SLD LEWICA RAZEM                                6
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

6 1

2.

GRYGLEWSKA Barbara Bożenna
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

          KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

2 0 6



Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:
GRYGLEWSKA Barbara Bożenna

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

2 0 6

                                            ___                                                   ___              ___                ___            ___
B.3 W związku z tym ,iż ...........  kandydatów z list (lista nr ......,  lista nr ......,  lista nr ......,  lista  nr .......)  otrzymało
największą i równą liczbę głosów:

                              ___
- radnym(ą)  został(a)  kandydat(ka)  z  listy nr  .........,  ponieważ otrzymał(a)  największą liczbę  głosów w większej

liczbie obwodów głosowania 

_______________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

_________________________________                     ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

                                                          ___
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:
___________________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

              _________________________________________                                   _____

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

_________________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................................................

(opis przebiegu losowania)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

C.4 W związku z  tym,  iż  w okręgu  wyborczym została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

_________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

_________________________________                   ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.



Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat

odbyły się
Wybory ..................................................... .

(wpisać, czy się odbyły, czy nie)

przeprowadzono
Głosowanie .................................................. .

(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie)

         204
1. Głosów ważnych oddano ..........................

(liczba)

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1.

CZERNIAKOWSKI Marek Aleksander
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                KKW SLD LEWICA RAZEM                                6
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

5 3

2.

GŁĄBIŃSKI Robert
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

       KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 5 1

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:
GŁĄBIŃSKI Robert

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 5 1

                                            ___                                                  ___               ___              ___                ___
B.3 W związku z tym ,iż ...........  kandydatów z list (lista nr ......,  lista nr ......,  lista nr ......,  lista  nr .......)  otrzymało
największą i równą liczbę głosów:

                              ___
- radnym(ą)  został(a)  kandydat(ka)  z  listy nr  .........,  ponieważ otrzymał(a)  największą liczbę  głosów w większej

liczbie obwodów głosowania 

_________________________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

_________________________________                      ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

                                                          ___
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:
__________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

        ________________________________                       ______
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

__________________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................................................

(opis przebiegu losowania)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

C.4 W związku z  tym,  iż  w okręgu  wyborczym została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:



___________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

__________________________________                   ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.

Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat

       odbyły się
Wybory ..................................................... .

(wpisać, czy się odbyły, czy nie)

nie przeprowadzono
Głosowanie .................................................. .

(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie)

           ___
1. Głosów ważnych oddano                                                                   ..........................

(liczba)

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1.

___________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

               ________________________________                  ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

2.

___________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

             ____________________________________                   ____
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:
_________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

        ________________________________              ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista  nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

___                                              ___                ___           ___                ___
B.3 W związku z tym ,iż ...........  kandydatów z list (lista nr ......,  lista nr ......,  lista nr ......,  lista  nr .......)  otrzymało
największą i równą liczbę głosów:

                               ___
- radnym(ą)  został(a)  kandydat(ka)  z  listy nr  .........,  ponieważ otrzymał(a)  największą liczbę  głosów w większej

liczbie obwodów głosowania 

_____________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

______________________________                        ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

                                                          ___
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:
_____________________________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

     ________________________________                     ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)



___________________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................................................

(opis przebiegu losowania)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

C.4 W związku z  tym,  iż  w okręgu  wyborczym została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

SUSKI Waldemar Łukasz
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.

Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat

      odbyły się
Wybory ..................................................... .

(wpisać, czy się odbyły, czy nie)

nie przeprowadzono
Głosowanie .................................................. .

(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie)

         ___
1. Głosów ważnych oddano ..........................

(liczba)

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1.

___________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

            _______________________________                          ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

2.

_______________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

              _________________________________                      ____
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:
____________________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

____________________________________                 ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

                                            ___                                                   ___              ___              ___               ___
B.3 W związku z tym ,iż ...........  kandydatów z list (lista nr ......,  lista nr ......,  lista nr ......,  lista  nr .......)  otrzymało
największą i równą liczbę głosów:

                                 ___
- radnym(ą)  został(a)  kandydat(ka)  z  listy nr  .........,  ponieważ otrzymał(a)  największą liczbę  głosów w większej

liczbie obwodów głosowania 

_____________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

____________________________________                ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)



- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w
której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:

__________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

      ___________________________                             ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

____________________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................................................

(opis przebiegu losowania)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

C.4 W związku z  tym,  iż  w okręgu  wyborczym została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

BAUMEL Marek Stanisław
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.

Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat

  odbyły się 
Wybory ..................................................... .

(wpisać, czy się odbyły, czy nie)

  przeprowadzono
Głosowanie .................................................. .

(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie)

301
1. Głosów ważnych oddano ..........................

(liczba)

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1.

MOSKALIK Maria Wanda
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                KKW SLD LEWICA RAZEM                                6
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

3 2

2.

OSIAL Andrzej Krzysztof
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 9 0

3.

HUBA Adam Wojciech
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                           KWW ADAMA HUBY                                    26
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

7 9



Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:
OSIAL Andrzej Krzysztof

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 9 0

                                            ___                                                  ___                 ___             ___             ___
B.3 W związku z tym ,iż ...........  kandydatów z list (lista nr ......,  lista nr ......,  lista nr ......,  lista  nr .......)  otrzymało
największą i równą liczbę głosów:

                               ___
- radnym(ą)  został(a)  kandydat(ka)  z  listy nr  .........,  ponieważ otrzymał(a)  największą liczbę  głosów w większej

liczbie obwodów głosowania 

_________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

      _______________________________                   ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

                                                          ___
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:
_____________________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

__________________________________                   ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

__________________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................................................

(opis przebiegu losowania)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

C.4 W związku z  tym,  iż  w okręgu  wyborczym została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

______________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

         ____________________________                        ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.

Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat

      odbyły się
Wybory ..................................................... .

(wpisać, czy się odbyły, czy nie)

przeprowadzono 
Głosowanie .................................................. .

(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie)

331
1. Głosów ważnych oddano ..........................

(liczba)

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:



1.

OLESIŃSKI Dariusz Adam 
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

        KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 9 7

2.

ZGÓRZAK Janusz
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                                     KWW JPZ                                    28 
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 3 4

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:
OLESIŃSKI Dariusz Adam 

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 9 7

                                              ___                                                 ___              ___              ___              ___
B.3 W związku z tym ,iż ...........  kandydatów z list (lista nr ......,  lista nr ......,  lista nr ......,  lista  nr .......)  otrzymało
największą i równą liczbę głosów:

                               ___
- radnym(ą)  został(a)  kandydat(ka)  z  listy nr  .........,  ponieważ otrzymał(a)  największą liczbę  głosów w większej

liczbie obwodów głosowania 

____________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

       ____________________________                        ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

                                                         ___
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:
________________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

         ___________________________                      ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

___________________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................................................

(opis przebiegu losowania)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

C.4 W związku z  tym,  iż  w okręgu  wyborczym została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

_______________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

           ___________________________                     ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.



Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat

         odbyły się
Wybory ..................................................... .

(wpisać, czy się odbyły, czy nie)

nie przeprowadzono
Głosowanie .................................................. .

(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie)

                        ___
1. Głosów ważnych oddano ..........................

(liczba)

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1.

___________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                 ___________________________                            ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

2.

____________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                 ______________________________                        ____
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:
_______________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

___________________________                                  _____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

                                           ___                                                     ___                ___             ___              ___
B.3 W związku z tym ,iż ...........  kandydatów z list (lista nr ......,  lista nr ......,  lista nr ......,  lista  nr .......)  otrzymało
największą i równą liczbę głosów:
                                                                                 ___
- radnym(ą)  został(a)  kandydat(ka)  z  listy nr  .........,  ponieważ otrzymał(a)  największą liczbę  głosów w większej

liczbie obwodów głosowania 

_______________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

_____________________________                        ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

                                                          ___
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:
________________________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

     _____________________________                      ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

__________________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................................................

(opis przebiegu losowania)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

C.4 W związku z  tym,  iż  w okręgu  wyborczym została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:



ZIENTEK Marek Andrzej 
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.

Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat

         odbyły się
Wybory ..................................................... .

(wpisać, czy się odbyły, czy nie)

  nie przeprowadzono
Głosowanie .................................................. .

(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie)

            ___
1. Głosów ważnych oddano ..........................

(liczba)

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1.

___________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

            _____________________________                            ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

2.

_____________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                 ________________________________                        ___
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:
__________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

            ___________________________                   ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

                                           ___                                                     ___              ___              ___               ___
B.3 W związku z tym ,iż ...........  kandydatów z list (lista nr ......,  lista nr ......,  lista nr ......,  lista  nr .......)  otrzymało
największą i równą liczbę głosów:

                               ___
- radnym(ą)  został(a)  kandydat(ka)  z  listy nr  .........,  ponieważ otrzymał(a)  największą liczbę  głosów w większej

liczbie obwodów głosowania 

______________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

         ____________________________                       ____
zgłoszony/a przez  …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w
której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:

__________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

______________________________                             ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)



____________________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................................................

(opis przebiegu losowania)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

C.4 W związku z  tym,  iż  w okręgu  wyborczym została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

SINIARSKI Jerzy Tomasz
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.

Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat

         odbyły się
Wybory ..................................................... .

(wpisać, czy się odbyły, czy nie)

   nie przeprowadzono
Głosowanie .................................................. .

(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie)

                          ___
1. Głosów ważnych oddano ..........................

(liczba)

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1.

___________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                  ___________________________                        ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

2.

___________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

                 ______________________________                       ___
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:
________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

________________________________                     ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

                                             ___                                                  ___              ___                ___              ___
B.3 W związku z tym ,iż ...........  kandydatów z list (lista nr ......,  lista nr ......,  lista nr ......,  lista  nr .......)  otrzymało
największą i równą liczbę głosów:

                               ___
- radnym(ą)  został(a)  kandydat(ka)  z  listy nr  .........,  ponieważ otrzymał(a)  największą liczbę  głosów w większej

liczbie obwodów głosowania 

___________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

     ___________________________                           ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)



                                                           ___
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:
___________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

_______________________________                            ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

____________________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................................................

(opis przebiegu losowania)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

C.4 W związku z  tym,  iż  w okręgu  wyborczym została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

SIWIEC Renata Beata
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"     25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.

Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat

      odbyły się
Wybory ..................................................... .

(wpisać, czy się odbyły, czy nie)

przeprowadzono
Głosowanie .................................................. .

(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie)

       270
1. Głosów ważnych oddano ..........................

(liczba)

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1.

BOCZKOWSKA Renata Barbara
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

               KKW SLD LEWICA RAZEM                                6
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

8 1

2.

OSIŃSKI Andrzej
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

     KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"        25
zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 8 9

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą:
OSIŃSKI Andrzej

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

     KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW"        25
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

1 8 9

                                            ___                                                   ___                ___              ___              ___
B.3 W związku z tym ,iż ...........  kandydatów z list (lista nr ......,  lista nr ......,  lista nr ......,  lista  nr .......)  otrzymało
największą i równą liczbę głosów:



           
                                                                                 ___
- radnym(ą)  został(a)  kandydat(ka)  z  listy nr  .........,  ponieważ otrzymał(a)  największą liczbę  głosów w większej

liczbie obwodów głosowania 

_________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

________________________________                           ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

                                                          ___
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:
_____________________________________________

……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

_____________________________                         ___
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

___________________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................................................

(opis przebiegu losowania)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

C.4 W związku z  tym,  iż  w okręgu  wyborczym została  zarejestrowana  tylko  jedna  lista  kandydatów,  następujący
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

___________________________________________________
……………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię – imiona)

______________________________                           ____
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.

IV.**) Adnotacja  o  wniesieniu  przez  osoby pełniące  funkcję  mężów zaufania  uwag z  wymienieniem konkretnych
zarzutów***); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak osób pełniących funkcję mężów zaufania”: 
brak osób pełniących funkcję mężów zaufania
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

V.**) Adnotacje o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów***); jeżeli nie ma,
wpisać „brak zarzutów”: 

            brak zarzutów....…………………………………………………………………………………………….  
…………….............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

VI.**) Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”
  brak uwag..............................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………
…..



Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:
Kłopotowska Barbara Aniela- Przewodniczący komisji

1) ...................................................................................................... ..............................................................
(nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji) (podpis)

             Szaforska Elżbieta  Ewa- Z- ca Przewodniczącego
2) ...................................................................................................... ..............................................................

 Chojecka Iwona- Członek komisji
3) ...................................................................................................... ..............................................................

Karasiewicz Joanna- Członek komisji
4) ...................................................................................................... ..............................................................

Obłękowska Paulina- Członek komisji
5) ...................................................................................................... ..............................................................

Orzechowska Aneta Regina- Członek komisji
6) ...................................................................................................... ..............................................................

Skoneczna Małgorzata Iwona- Członek komisji
7) ...................................................................................................... ..............................................................

Załączniki:                                           10
Zestawienia wyników głosowania z .............. okręgów wyborczych.

(liczba)

      5
Protokół(y) obsadzenia mandatów bez głosowania z ............ okręgu(ów) wyborczego(ych).

(liczba)

(pieczęć Komisji)



* * niepotrzebne skreślić lub pominąć**) 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 osoby pełniące funkcję mężów zaufania 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 w sytuacji, o której mowa w art. 380 Kodeksu wyborczego.

3  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego.

4 Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego.


