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

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Rady Miejskiej w Sztumie sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą
w Sztumie.
I. Dla wyboru Rady Miejskiej w Sztumie 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 13 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 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
482
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
225
1)
PIEPIÓRKA Henryk
225
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
78
1)
MATLEWSKI Marcin Sławomir
78
Lista nr 16 — KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "POWIŚLE"
89
1)
ROGOZINSKI Piotr
89
Lista nr 17 — KWW RAZEM DLA POWIŚLA
90
1)
WICHROWSKA Barbara Krystyna
90
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
PIEPIÓRKA Henryk
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

225

B. 2) W związku z tym, iż ............. kandydatów z tej samej listy (lista nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) z listy nr ............. radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:
.............................................................................................................................................
C. 3) W związku z tym, iż ............. kandydatów z różnych list (listy nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
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1) radnym został kandydat z listy nr ............., której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .............
głosów, czyli najwięcej głosów:
.............................................................................................................................................
2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:
.............................................................................................................................................
D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:
.............................................................................................................................................
W okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
F.

.............................................................................................................................................
opis przebiegu losowania w pkt C.2

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
426
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
142
1)
MANTEUFEL Jacek Grzegorz
142
Lista nr 16 — KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "POWIŚLE"
117
1)
SZAFRAŃSKA Dorota
117
Lista nr 17 — KWW RAZEM DLA POWIŚLA
167
1)
BABIECZKO Andrzej
167
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
BABIECZKO Andrzej
z listy nr 17
KWW RAZEM DLA POWIŚLA

167

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

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
1207
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
545
1)
SAMONEK Roman
280
2)
MARKOWSKA Helena Maria
117
3)
METTEL Henryk
148
Lista nr 16 — KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "POWIŚLE"
817
1)
KUBACKI Tomasz
393
2)
STEINIGER Marcin Paweł
271
3)
RUTKOWSKI Grzegorz Rafał
153
Lista nr 17 — KWW RAZEM DLA POWIŚLA
1072
1)
BARAŃSKI Kazimierz
469
2)
FIEREK Waldemar Krzysztof
356
3)
MICHOŃSKI Czesław
247
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
FIEREK Waldemar Krzysztof
z listy nr 17
KWW RAZEM DLA POWIŚLA
KUBACKI Tomasz
z listy nr 16
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "POWIŚLE"
BARAŃSKI Kazimierz
z listy nr 17
KWW RAZEM DLA POWIŚLA

356
393
469

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 4 obejmujący 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
430
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
186
1)
CHABOWSKA Wiesława
186
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
111
1)
KRUPA Zbigniew Mirosław
111
Lista nr 16 — KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "POWIŚLE"
133
1)
ROGOWSKA Bożena
133
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
CHABOWSKA Wiesława
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

186

B. 2) W związku z tym, iż ............. kandydatów z tej samej listy (lista nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
1) z listy nr ............. radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:
.............................................................................................................................................
C. 3) W związku z tym, iż ............. kandydatów z różnych list (listy nr .............) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:
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1) radnym został kandydat z listy nr ............., której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .............
głosów, czyli najwięcej głosów:
.............................................................................................................................................
2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:
.............................................................................................................................................
D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:
.............................................................................................................................................
W okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu ............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
F.

.............................................................................................................................................
opis przebiegu losowania w pkt C.2

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
2208
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
759
1)
IZDEPSKI Janusz Alfons
386
2)
SEROCKA Anna
373
Lista nr 16 — KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "POWIŚLE"
2991
1)
POĆWIARDOWSKI Adam Henryk
498
2)
LIPSKI Sławomir Henryk
1048
3)
NOWAK Anna
380
4)
KRÓL Roman Józef
512
5)
KOZŁOWSKI Mirosław Janusz
553
Lista nr 17 — KWW RAZEM DLA POWIŚLA
2659
1)
BANASIK-ZARAŃSKA Róża Bożena
533
2)
CIOSEK Krzysztof Józef
495
3)
MAZERSKI Bartosz
618
4)
OLEKSIAK Czesław
751
5)
SOWAŁA Krzysztof
262
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
BANASIK-ZARAŃSKA Róża Bożena
z listy nr 17
KWW RAZEM DLA POWIŚLA
KOZŁOWSKI Mirosław Janusz
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z listy nr 16
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "POWIŚLE"
MAZERSKI Bartosz
z listy nr 17
KWW RAZEM DLA POWIŚLA
OLEKSIAK Czesław
z listy nr 17
KWW RAZEM DLA POWIŚLA
LIPSKI Sławomir Henryk
z listy nr 16
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "POWIŚLE"

618
751
1 048

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

Głosów ważnych oddano
1575
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
527
1)
BUŁYK Ryszard Tadeusz
182
2)
STAWICKA Felicja Elżbieta
118
3)
ADRIAN-SIKORA Lucyna Klara
94
4)
MROCZKOWSKI Michał Jacek
133
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Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1)
PĘDZIWILK Zbigniew
Lista nr 16 — KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "POWIŚLE"
1)
KASZUBSKI Adam
2)
SZPALERSKA Mirosława Zofia
3)
MONKIELEWICZ Sylwia
4)
KATARZYNIAK Marcin
Lista nr 17 — KWW RAZEM DLA POWIŚLA
1)
BUBER-BUBROWIECKI Tadeusz
2)
MURAWSKI Andrzej Mieczysław
3)
PRUSIECKI Jacek Robert
4)
ZABORONEK Izabela Ewa
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
MONKIELEWICZ Sylwia
z listy nr 16
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "POWIŚLE"
MURAWSKI Andrzej Mieczysław
z listy nr 17
KWW RAZEM DLA POWIŚLA
KASZUBSKI Adam
z listy nr 16
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "POWIŚLE"
BUBER-BUBROWIECKI Tadeusz
z listy nr 17
KWW RAZEM DLA POWIŚLA

240
240
1552
490
333
406
323
1550
504
450
231
365
406
450
490
504

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.
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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.
**)

Wypełnia się w razie nieprzeprowadzenia wyborów w którymkolwiek z okręgów wyborczych.
Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 122 ust. 2 Ordynacji wyborczej.
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.
1)
2)
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