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

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Rady Miejskiej w Lesku sporządzony dnia 24 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą
w Lesku.
I. Dla wyboru Rady Miejskiej w Lesku utworzono 8 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 9 obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgach i
uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na
poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list, ustaliła następujące wyniki wyborów.
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
1320
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
243
1)
DEC Tomasz Stanisław
174
2)
MARCINIK Edward Zygmunt
69
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
703
1)
NOSEK Wiesław Antoni
176
2)
DZIEDZIC Danuta Agnieszka
235
3)
BARAŃSKI Krzysztof Stefan
202
4)
WARCHOŁ-KALINKA Anna
90
Lista nr 14 — KWW LSD
233
1)
OWSIANY Ryszard
83
2)
DROŻDŻYŃSKI Bronisław
64
3)
BIEGA Paweł Alojzy
86
Lista nr 15 — KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU
341
1)
KOKOĆ Przemysław
341
Lista nr 16 — KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPÓLNY DOM
1317
1)
BARAN Aniceta Genowefa
454
2)
KRZYWOWIĄZA Wojciech
391
3)
ŻEBRACKI Tadeusz Władysław
287
4)
CYMERMAN Mieczysława
185
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Lista nr 17 — KWW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACA PRZYSZŁOŚĆ
1)
DEMKO Jan Edmund
2)
MYSZKA Józef
3)
PIĘKOŚ-GLIWSKA Dorota Agata
4)
TRZCINIECKA Małgorzata Elżbieta
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

660
172
97
254
137

ŻEBRACKI Tadeusz Władysław
z listy nr 16
KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPÓLNY DOM
KOKOĆ Przemysław
z listy nr 15
KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU
KRZYWOWIĄZA Wojciech
z listy nr 16
KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPÓLNY DOM
BARAN Aniceta Genowefa
z listy nr 16
KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPÓLNY DOM

287
341
391
454

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.
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1.
2.

Głosów ważnych oddano
1014
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD
253
1)
BARAN Zbigniew Adam
117
2)
SCELINA Marek Zygmunt
136
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
52
1)
PRZYSIĘŻNA Anna Krystyna
52
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
455
1)
PRAWDA Tomasz Marcin
191
2)
BOBULA Bożena
153
3)
KACZANOWICZ Łukasz
111
Lista nr 14 — KWW LSD
174
1)
JANICZEK Zbigniew Janusz
75
2)
FEDORYSZAK Mirosław
61
3)
SAŁAPATA Jadwiga
38
Lista nr 15 — KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU
93
1)
LESZCZYŃSKI Mirosław Waldemar
93
Lista nr 16 — KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPÓLNY DOM
661
1)
GRZEŚ Beata Małgorzata
154
2)
TABISZ Stanisław
231
3)
STARAKIEWICZ Paweł Alfred
276
Lista nr 17 — KWW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACA PRZYSZŁOŚĆ
344
1)
BOŃCZAK Jan
56
2)
GRZYB Ryszard Andrzej
241
3)
KOZAK Ryszard Józef
47
Lista nr 18 — KWW RADNI DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
90
1)
ŻMUDA Aleksander Marcin
90
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
TABISZ Stanisław
z listy nr 16
KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPÓLNY DOM
GRZYB Ryszard Andrzej
z listy nr 17
KWW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACA PRZYSZŁOŚĆ
STARAKIEWICZ Paweł Alfred
z listy nr 16
KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPÓLNY DOM

231
241
276

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

Głosów ważnych oddano
320
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
113
1)
ULUSZCZAK Piotr Grzegorz
113
Lista nr 15 — KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU
207
1)
SIWARSKI Marian Marek
207
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
SIWARSKI Marian Marek
z listy nr 15
KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU

207

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

Głosów ważnych oddano
364
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
292
1)
KLACZAK Edward Stanisław
149
2)
HAŃCZYK Zbigniew Stanisław
143
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
83
1)
MĄKA Paweł Andrzej
83
Lista nr 17 — KWW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACA PRZYSZŁOŚĆ
183
1)
KENDRYNA Andrzej
84
2)
WOWK Andrzej
99
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
HAŃCZYK Zbigniew Stanisław
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KLACZAK Edward Stanisław
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

143
149

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

Głosów ważnych oddano
326
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
22
1)
SKUBISZ-GALERA Małgorzata Maria
22
Lista nr 16 — KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPÓLNY DOM
131
1)
WOŹNY Paweł Bogdan
131
Lista nr 17 — KWW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACA PRZYSZŁOŚĆ
173
1)
BAŃCZAK Jacek Wojciech
173
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
BAŃCZAK Jacek Wojciech
z listy nr 17
KWW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACA PRZYSZŁOŚĆ

173

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:
.............................................................................................................................................
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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 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
364
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 1 — KOMITET WYBORCZY SLD
30
1)
GIEFERT Piotr
30
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
64
1)
PROROK Jolanta
64
Lista nr 15 — KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU
148
1)
LASYK Tomasz
148
Lista nr 16 — KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPÓLNY DOM
109
1)
PĘKALSKA Maria
109
Lista nr 17 — KWW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACA PRZYSZŁOŚĆ
13
1)
BOBER Józef
13
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
LASYK Tomasz
z listy nr 15
KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU

148

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:
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.............................................................................................................................................
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 7 obejmujący 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
373
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 2 — KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
78
1)
BALAWEJDER Elżbieta
78
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
25
1)
BAŃCZAK Ela Bożena
25
Lista nr 15 — KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU
130
1)
ORŁOWSKA Jadwiga
130
Lista nr 16 — KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPÓLNY DOM
118
1)
SOPATA Kazimierz Janusz
118
Lista nr 17 — KWW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACA PRZYSZŁOŚĆ
22
1)
ANDREJKÓW Andrzej
22
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
ORŁOWSKA Jadwiga
z listy nr 15
KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU

130

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 8 obejmujący 2 mandaty.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.
2.

Głosów ważnych oddano
485
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
275
1)
RAJCHEL Janina Helena
147
2)
ŻACZEK Janusz
128
Lista nr 16 — KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPÓLNY DOM
348
1)
WĄTOR Władysław Józef
169
2)
BARZYCKI Zbigniew Tomasz
179
Lista nr 17 — KWW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACA PRZYSZŁOŚĆ
167
1)
SOBOL Edward
113
2)
WASYLEWICZ Ariusz Michał
54
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
WĄTOR Władysław Józef
z listy nr 16
KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPÓLNY DOM
BARZYCKI Zbigniew Tomasz
z listy nr 16
KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPÓLNY DOM

169
179

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

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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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 8 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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