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

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Rady Gminy Gniezno sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w
Gnieźnie.
I. Dla wyboru Rady Gminy Gniezno utworzono 5 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 5 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 3 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
572
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD
328
1)
KAŹMIERCZAK Marian Stanisław
224
2)
TOMASZEWSKI Tadeusz
104
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
507
1)
BŁAŻEJCZAK Zygmunt Stanisław
148
2)
LEWICKI Jacek Leon
151
3)
DZIEL Bolesław Marian
208
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
345
1)
ADAMSKI Mirosław
179
2)
FRĄTCZAK Piotr
67
3)
STASZAK Mariusz
99
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
ADAMSKI Mirosław
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
DZIEL Bolesław Marian
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KAŹMIERCZAK Marian Stanisław
z listy nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD
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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 2 obejmujący 3 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
667
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD
293
1)
KUREK Irena Michalina
127
2)
KRYŚCIAK Henryk Marian
166
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
427
1)
SŁOMCZEWSKI Marek
147
2)
DOLATA Wojciech
139
3)
GÓRNY Arkadiusz Józef
141
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
284
1)
KURDYKOWSKA Lucyna Antonina
70
2)
WIŚNIEWSKI Radosław Jan
82
3)
TRZCIŃSKI Krzysztof Andrzej
132
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Lista nr 17 — KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE"
1)
SZYMAŃSKI Jacek Maria
2)
CIEŚLICKI Leszek
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

299
174
125

SŁOMCZEWSKI Marek
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KRYŚCIAK Henryk Marian
z listy nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD
SZYMAŃSKI Jacek Maria
z listy nr 17
KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE"

147
166
174

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 3 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
700
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD
103
1)
MAKOWSKI Tomasz
103
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Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1)
LEWANDOWSKI Zygmunt Paweł
2)
JESIOŁOWSKI Paweł Jan
3)
SOLAREK Roman Edward
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

876
289
271
316

JESIOŁOWSKI Paweł Jan
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
LEWANDOWSKI Zygmunt Paweł
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
SOLAREK Roman Edward
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

271
289
316

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 3 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
788
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
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Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD
1)
KOZUBIŃSKI Piotr
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1)
SOBAŃSKI Piotr Krzysztof
2)
LESZCZYŃSKA Alina Wiesława
3)
GŁĘBOCKI Józef
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1)
BAŃSKI Andrzej
Lista nr 17 — KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE"
1)
MACIOSZEK Roman Paweł
2)
ŻUCHOWSKA Edyta Elżbieta
Lista nr 18 — KWW PRZYJAZNA GMINA GNIEZNO
1)
NAWROCKI Mariusz Adam
Lista nr 19 — KWW MAREK WIŚNIEWSKI
1)
WIŚNIEWSKI Marek Jan
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

96
96
450
180
134
136
93
93
243
72
171
170
170
126
126

NAWROCKI Mariusz Adam
z listy nr 18
KWW PRZYJAZNA GMINA GNIEZNO
ŻUCHOWSKA Edyta Elżbieta
z listy nr 17
KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE"
SOBAŃSKI Piotr Krzysztof
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

170
171
180

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

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
518
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD
124
1)
SKALSKI Robert
124
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
542
1)
WILKOSZ Wojciech Stanisław
167
2)
CIESIELSKI Łukasz
221
3)
PIETRZAK Piotr
154
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
300
1)
BARTOS Daniel
74
2)
PIETRZAK Lidia
155
3)
KWAPISZEWSKI Paweł
71
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
PIETRZAK Lidia
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
WILKOSZ Wojciech Stanisław
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
CIESIELSKI Łukasz
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

155
167
221

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:

4a83-17c2-f7a0-08de-20e8-2c43-0f98-1b0f
Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu
*

niepotrzebne skreślić

–7–

.............................................................................................................................................
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 5 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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