
 

  

 Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy 

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ*) 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW 

 

do Rady Miejskiej w Kętach 

 (nazwa rady i gminy) 

sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Kętach 

 (Gminną, Miejską) 

I. Dla wyboru Rady Miejskiej w Kętach utworzono 21 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 ……. 

 (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). 

 

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

 (liczba) 

w których zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego. 

 

III. A. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 21 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. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano             841 
  (liczba) 

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

 

1. 

PŁAZA Janusz Adam 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KKW SLD Lewica Razem, Lista nr  6 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

1 

 

0 

 

8 

2. 

KARAIM Maria Barbara 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

3 

 

4 

 

2 

3. 

ŚNIATECKI Krzysztof Jan 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

2 

 

1 

 

9 

4. 

DRZYŻDŻYK Stanisław Tadeusz 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Kęczanie, Lista nr 17 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

1 

 

7 

 

2 
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5. 

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

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

  

 

  

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

KARAIM Maria Barbara 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

3 

 

4 

 

2 

 

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. 
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Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            819 
  (liczba) 

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

 

1. 

WIŚNIOWSKI Andrzej Czesław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

5 

 

3 

 

8 

2. 

WOJEWODZIC Paweł Jan 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

1 

 

3 

 

0 

3. 

WRÓBEL Wojciech 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Kęczanie, Lista nr 17 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

1 

 

5 

 

1 

4. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

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

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

  

 

  

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

WIŚNIOWSKI Andrzej Czesław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

5 

 

3 

 

8 

 

B.5 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) 
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- 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.6 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. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            507 
  (liczba) 

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

 

1. 

GACIEK Marcin Robert 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KKW SLD Lewica Razem, Lista nr  6 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

5 

 

2 

2. 

GODLEWSKI Jan Stanisław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

2 

 

3 

 

6 

3. 

CWYNAR Jerzy Franciszek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

2 

 

1 

 

9 

4. 

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

zgłoszony/a przez ...…………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 
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5. 

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

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

  

 

  

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

GODLEWSKI Jan Franciszek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

2 

 

3 

 

6 

 

B.7 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.8 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. 

 



-    - 
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Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            590 
  (liczba) 

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

 

1. 

MATYSZKOWICZ Urszula Elżbieta 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KKW SLD Lewica Razem, Lista nr  6 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

6 

 

8 

2. 

ŻMUDA Piotr Paweł 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

2 

 

0 

 

4 

3. 

BŁASIAK Marek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

1 

 

5 

 

5 

4. 

SZLAGOR Krystyna 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Kęczanie, Lista nr  17 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 
1 6 3 

5. 

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

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

  

 

  

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

ŻMUDA Piotr Paweł 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

2 

 

0 

 

4 

 

B.9 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) 
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- 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.10 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. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            544 
  (liczba) 

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

 

1. 

KULKA Krystyna 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KKW SLD Lewica Razem, Lista nr  6 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

5 

 

8 

2. 

NYCZ Marek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

3 

 

1 

 

5 

3. 

FRONT Wacław Kazimierz 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

1 

 

7 

 

1 

4. 

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

zgłoszony/a przez ...…………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 
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5. 

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

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

  

 

  

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

NYCZ Marek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

3 

 

1 

 

5 

 

B.11 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.12 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. 
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Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            732 
  (liczba) 

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

 

1. 

KASPEREK Sławomir Tadeusz 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KKW SLD Lewica Razem, Lista nr  6 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

3 

 

3 

2. 

GAWĘDA Wiesław Maksymilian 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

3 

 

8 

 

9 

3. 

ZAWADZKI Eugeniusz Marian 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Gmina Przyjazna Mieszkańcom, Lista nr  15 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

1 

 

2 

 

1 

4. 

WÓJCIK Szymon Marian 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

 

* 

 

1 5 5 

5. 

PIECHA Krzysztof 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Kęczanie, Lista nr  17 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * * 3 4 

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

GAWĘDA Wiesław Maksymilian 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

3 

 

8 

 

9 

 

B.13 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) 

  

 

  

 



 

 

- 10 - 

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy 

- 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.14 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 7obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            585 
  (liczba) 

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

 

1. 

MLECZKO-LOREK Wioleta Sylwia 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KKW SLD Lewica Razem, Lista nr  6 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

7 

 

4 

2. 

BRYZEK Andrzej Jan 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

4 

 

3 

 

0 

3. 

KOLASA Jerzy 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego)) 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

8 

 

1 

4. 

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

zgłoszony/a przez ..……………………………………….…….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 
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5. 

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

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

     

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

BRYZEK Andrzej Jan 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

4 

 

3 

 

0 

 

B.15 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.16 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. 
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Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            719 
  (liczba) 

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

 

1. 

RYCERZ-KUCYBAŁA Ewelina Sabina 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

3 

 

4 

 

2 

2. 

FURTAK Ludwik 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Gmina Przyjazna Mieszkańcom, Lista nr  15 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

1 

 

0 

 

9 

3. 

JASIACZEK Roch Stanisław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

1 

 

3 

 

2 

4. 

BRZUSKA Kazimierz 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Kęczanie, Lista nr  17 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 1 3 9 

5. 

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

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

     

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

RYCERZ-KUCYBAŁA Ewelina Sabina 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

3 

 

4 

 

2 

 

B.17 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) 
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- 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.18 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 9 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            684 
  (liczba) 

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

 

1. 

NAGI Danuta Krystyna 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

6 

 

3 

2. 

FICOŃ Rafał 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

5 

 

1 

 

6 

3. 

DŻOŃ Andrzej 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

1 

 

0 

 

5 

4. 

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

zgłoszony/a przez ..……………………………………….…….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 
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5. 

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

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

     

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

FICOŃ Rafał 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

5 

 

1 

 

6 

 

B.19 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.20 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. 
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Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            495 
  (liczba) 

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

 

1. 

NYCZ Mirosława Beata 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

3 

 

5 

 

8 

2. 

MOJŻESZ-WLAZŁY Grażyna Anna 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

1 

 

3 

 

7 

3. 

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

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

  

 

  

4. 

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

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

     

5. 

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

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

     

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

NYCZ Mirosława Beata 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 

 

 

 

3 

 

5 

 

8 

 

B.21 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) 
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- 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.22 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. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            555 
  (liczba) 

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

 

1. 

WŁODARCZYK Urszula Katarzyna 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 
4 4 4 

2. 

NYCZ Józef Alfred 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 
1 1 1 

3. 

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

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

  

 

  

4. 

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

zgłoszony/a przez ..……………………………………….…….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 
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5. 

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

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

     

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

WŁODARCZYK Urszula Katarzyna 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 
4 4 4 

 

B.23 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.24 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. 
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Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            523 
  (liczba) 

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

 

1. 

PIĄTEK Wiesław Władysław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KKW SLD Lewica Razem, Lista nr  6 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 
1 0 7 

2. 

PLEWNIAK Łukasz Krzysztof 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 
3 0 7 

3. 

RUSINEK Stanisław Józef 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 1 0 9 

4. 

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

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

     

5. 

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

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

     

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

PLEWNIAK Łukasz Krzysztof 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 
3 0 7 

 

B.25 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  

 



 

 

- 19 - 

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy 

…………………………………………………………………………………… 
(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.26 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 13 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            645 
  (liczba) 

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

 

1. 

BABIUCH Kazimierz Stanisław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 
4 1 6 

2. 

LEKKI Marek Adam 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 
2 2 9 

3. 

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

zgłoszony/a przez ..……………………………………….…….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 
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4. 

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

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

     

5. 

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

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

     

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

BABIUCH Kazimierz Stanisław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 
4 1 6 

 

B.27 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.28 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. 
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Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            560 
  (liczba) 

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

 

1. 

STAWOWY Grzegorz Kazimierz 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KKW SLD Lewica Razem, Lista nr  6 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 
* 2 6 

2. 

MAZGAJ Patryk 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 
1 5 0 

3. 

KRUCZAŁA Janusz 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 3 8 4 

4. 

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

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

     

5. 

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

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

     

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

KRUCZAŁA Janusz 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

* 

 

* 
3 8 4 

 

B.29 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  
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…………………………………………………………………………………… 
(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.30 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 15 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            723 
  (liczba) 

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

 

1. 

ĆWIERTNIA Tomasz Sławomir 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke, Lista nr  7 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * * 2 9 

2. 

MATYSZKOWICZ Marek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 2 7 4 

3. 

WYSOGLĄD Danuta Józefa 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Gmina Przyjazna Mieszkańcom, Lista nr  15 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 1 3 4 
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4. 

KUŹMA Lesław Bartłomiej 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 2 8 6 

5. 

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

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

     

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

KUŹMA Lesław Bartłomiej 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 2 8 6 

 

B.31 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.32 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. 
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Okręg wyborczy nr 16 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            600 
  (liczba) 

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

 

1. 

JANECZKO Tomasz Wojciech 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 3 5 7 

2. 

MIGAS Marek Stanisław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 2 4 3 

3. 

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

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

     

4. 

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

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

     

5. 

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

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

     

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

JANECZKO Tomasz Wojciech 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 3 5 7 

 

B.33 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) 
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- 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.34 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 17 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            519 
  (liczba) 

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

 

1. 

BIELECKI Tomasz Piotr 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KKW SLD Lewica Razem, Lista nr  6 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * * 8 5 

2. 

URBAŃCZYK Zdzisław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 1 8 2 

3. 

ŻAK Aneta Małgorzata 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 2 5 2 

4. 

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

zgłoszony/a przez ..……………………………………….…….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 
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5. 

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

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

     

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

ŻAK Aneta Małgorzata 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 2 5 2 

 

B.35 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.36 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. 
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Okręg wyborczy nr 18 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            599 
  (liczba) 

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

 

1. 

PYKA Mariusz Paweł 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KKW SLD Lewica Razem, Lista nr  6 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 1 3 3 

2. 

WADOŃ Karol 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 3 1 4 

3. 

GREGORCZYK Tomasz Robert 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 1 5 2 

4. 

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

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

     

5. 

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

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

     

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

WADOŃ Karol 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 3 1 4 

 

B.37 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) 
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- 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.38 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 19 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            645 
  (liczba) 

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

 

1. 

SARACH Robert Robin 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KKW SLD Lewica Razem, Lista nr  6 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * * 4 2 

2. 

KUSAK Dorota Grażyna 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 3 5 0 

3. 

LISTWAN Marek Paweł 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 2 5 3 

4. 

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

zgłoszony/a przez ..……………………………………….…….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 
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5. 

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

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

     

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

KUSAK Dorota Grażyna 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 3 5 0 

 

B.39 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.40 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. 
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Okręg wyborczy nr 20 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            633 
  (liczba) 

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

 

1. 

POTOCZNY Wiesław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 3 8 3 

2. 

MOJŻESZ Antoni Franciszek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 1 5 6 

3. 

WÓJCIK Czesław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Kęczanie, Lista nr  17 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * * 9 4 

4. 

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

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

     

5. 

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

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

     

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

POTOCZNY Wiesław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 3 8 3 

 

B.41 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) 
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- 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.42 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 21 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie przeprowadzono. 
(wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano            779 
  (liczba) 

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

 

1. 

KAWOŃCZYK Mirosław Jacek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 5 8 0 

2. 

RYBACKI Jerzy 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Burmistrza Tomasza Bąka, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 1 9 9 

3. 

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

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

     

4. 

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

zgłoszony/a przez ..……………………………………….…….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 
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5. 

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

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

     

…. 

…………………………………………………………………………………… 
(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: 

KAWOŃCZYK Mirosław Jacek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Ponad Podziałami, Lista nr  14 

 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

* * 5 8 0 

 

B.43 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.44 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. 
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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”:  

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

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

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

wpisać „brak zarzutów”: …………………………………………………………………………………………….  

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

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

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

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

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

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli: 

1) Jarosz Zbigniew - PRZEWODNICZĄCY ...................................  .............................................................  
 (nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji) (podpis) 

2) Budzyńska Marta Kinga - ZASTĘPCA .......................................  .............................................................  

3) Jaromin Krzysztof Piotr - CZŁONEK .........................................  .............................................................  

4) Majkut Stanisława - CZŁONEK .................................................  .............................................................  

5) Piórko Lucyna - CZŁONEK........................................................  .............................................................  

6) Polak Jan Adam - CZŁONEK .....................................................  .............................................................  

7) Pilarczyk Zbigniew Stanisław - CZŁONEK ...............................  .............................................................  

8)  .....................................................................................................  .............................................................  

9)  .....................................................................................................  .............................................................  

 

 

 

 

      

 

 

Załączniki: 

Zestawienia wyników głosowania z 21 okręgów wyborczych. 

 (liczba) 

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

 (liczba) 

 

 
                                                                 
*  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. 
5   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
6  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
7   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
8  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
9   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
10  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
11   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
12  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
13   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
14  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
15   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
16  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
17   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
18  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
19   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
20  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
21   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 

 
 

 

(pieczęć 

Komisji) 
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22  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
23   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
24  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
25   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
26  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
27   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
28  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
29   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
30  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
31   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
32  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
33   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
34  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
35   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
36  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
37   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
38  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
39   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
40  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
41   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
42  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
43   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
44  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 


