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PRoToKÓŁ Z wYBoRów
do Rady Gminy Pietrcwice wielkie spożądzony dnia 13 listopada 2006 I. pŹez Gminn4 Komisję
Wyborczą w Pietowicach więlkich.

I. Dla s,yboru Rady Gminy Piehowice wielkie utwo1zono 8 okĘgów wybolczych.

tr. Komisja stwierdziłą co następuje:

A.l) w)'borów Irie pŹeplowa.Izono w:::=:- okręgach wybolczych, tj. okręgu [ -...-.. nT
_, tlt::::::=:= z powodu braku zalejeŚtrowanych list kandydatów na radnych, w
związk:tt z cz:p :=:: man.latów pozostaję nieobsadzonych.

B' Glosowania nie przeprowadzono w 5 okęgach wyborczych, tj' okęgu m 1, nr 2, nr 5, nr 7'
nr 8, w których liczba zarejesirowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby
mandatów w okręgach' Po obsadzeniu man.latów bez głosowania w okęgach tych pozostaje
0 man.latów nieobsa.lzonych.

lI]. A- Komisja potwierdza, Ł otzymała prctokoty głosowania od 2 obwodowych komisji
wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporz4.lziła zestawienie w1mików glosowania
w okręgach i uwzględniając liczby głosów waznych w okęgach wyborczych omz głosów waźnych
oddanych na poszczególne listy kandydatów i kaIdydatów z tych list, usta]iła następujące w]miki
wybolów.

okręg vyborczy nr 1 obejmujący 5 mendatów.

wybory odbyły się.

Głosowania nie pŹeprowadzono.

D' a) w zwiąf1(u z Ęm, iż w ołJęgu $,ybolcz'm liczba zarejestlowanych kandydatówjest m]iejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestlowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprcwadzelia głosowania|

Z listy m 20 KWW POROZIJMIENIE

MARCINEK Henryk Joachim

MARCINEK Henryk

MIKoŁAJCZ1'K Jan

MLUDEK Leon

WIECZOREK Joachim

w okręgu 0 manda.ów pozostało nieobsadzonych'

okręg *Yborczy nr 2 obejmujący 1 mandat.

wybory odbyly się.

Głosowania nie przeplowa.Izono.

D. *) w związkl z tym' iż w ohęgu wyborcz}m liczba zarejestrowanych kaldydatów jesi nrniejsza
lub równa liczbie mandatów' następujący zarcjestrowani kandydaci uzyska1i mandaty mdnego bez
pŹeplowadzenia głosowatlia:

Z listy nr 20 KWW POROZ(MIENIE

LASAK Zygflyd

w okę8u 0 mandatów pozostało nieobsadzonych.

okręg rłTborcfy nr 3 obejmujący 1 mandat.
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wybory odbyły się.

Głosowanie przeplowa.lzono.

1. Głosów ważnych oddano
2. Na poszczęgólne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano

głosów ważnych:

Lists nr 19 - KWW POROZLMIENm OBYWATtrLI "RAZEM"

1) HERI]D Dańusz

Lista nr 20 - KWW POROZIIMIENIE

1) ROSTEK Ama

Najwięcej ważnie oddanych glosów otr'ymali i zostali wybrani radnymi:

mRI]D DariuŚz

z listy nr 19 KWW POROZUMIEIIIE OB\'WATELI 'RAZEM"
B. Z] W fwiąZku z tyrn, i, _ kandydatów z tej samej listy (lista nr -.''....J
największą i .ówną liczbę głosów:

1) z listy nr ::::::::::= radnym został kaIdydat' którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:

C. ,l w związku z tym, |ż, _ kandydatów z lóżnych list (listy ff :::::_) otrz}mało
największą i równą liczbę głosów|

1) radn}.rn został kandydat z listy nr ::-:::::-, lr1órej kandydaci w oloęgu łącznie uzyskali :.::1::
głosów, czyli najwięcej głosów:

2) radn}.D1 został, w w}niku losowania kandydat z listy ff :=:::_ w zwią7kn z ty.m, że takżę
łączna liczba głosów oddanych na kandydatów z tych 1ist była równa:

D.,) W zwiagh'll z t1ll].. iż w okJęgu wybolcz}m liczba farcjestrowanych kandydatów jest mniejsza
lub równa liczbię mandatów, nastą)ujący zaręjęstrowad kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
pŹeprowadzenia głosowania:

W okręgu : mandatów pozostaje nieobsadzonych.

E. 5) w związku z t]vr4, iż, w okęgu wybolczlm nie została zajęjęstrowana żadna lista, wybolów
nię przeplowa.lzono i w okręga =:- mandatów pozoŚtaje nieobsadzonych.

110
następującą ]iczbę

63

63

47

4',7

63

otrąlrnalo

F
opis pŹebięgu ]osowmia v pkt c'2

okręg wTborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty.
wybory odbyły się.

Głosowanie pŹeplowadf ono.

1. Głosów ważrych oddano
2. Na poszczegóIne 1isty kandydatów i kandydatów z iych list oddano
S}mbol kontrolny syst€mu informatycznego: 06f5-35b9-7c18.726c-2ef5-ebcb-cbó1-c0c9
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głosów ważnych:

Lista nr 19 - Kww PoRoZUMmNIE oBI']łATELI l03

1) ZAI,EWSK] wojciech Grzęgorz i03

Lista nr 20 - KWW POROZUMIENIE 222

1) MAICILĄRCZ\'T< Józef Emęst 135

2) WIGLENDA Ironard 87
Najwięc€j ważnie oddanych głosów otrzymali i zosta|i \Yybrani radnymi:

ZĄlEwsKI wojciech Gżegorz 103

z listy ff 19 KWW POROZUMIENIE OBYWATELI 'RAZEM'

MALCHARCZYI. JózefEmest 135

z listy m 20 KWW POROZTMIENIE
B. ,] w zwivku z tyln, tż: kandydatów z tej samej listy (lista m -'..''..J otrzymało
największą i równą liczbę głosów|

1) z listy nr _ radnym zostal kandydat, kórego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:

C. )) w zwiąfku z tym, iż, _ kandydatów z różnych list (listy nr _) otlz}Ąnało
największą i równą liczbę głosów:

1) mdn}m został kandydat z listy nr :::_, kt&ej kandydaci w okęgu łącznie uzyskali ::'::::':::':=
głosów, czyli oajwięcej głosów:

2) radn}.rn został' w w}.Diku losowania kandydat z ]isty 11I _ w związku z tym, że także
łączna liczba głosów oddanych na kandydaiów z tych list byla lówlra:

D. *] w związku z t}m, iż w okęgu wyborcą,m liczba zarejestowanych kandydatów jest Drniejsza
lub ró\ma ]iczbie mandatóv, następujący zarcjestrcwani kandydaci uzyskali mandaty m.Inego bez
przą)Iowaozenla glosowa a:

W okęgu : mandatów pozostaje nieobsadzonych.

s. 5) w związku z tym, iż, w okęgu lx,yborcz1m nie zostala zarejestrowana żadna lista, wyborów
nie pżeplowadzono i w okrę€u _ mandatów pozostaję nieobsadzonych'

opis pŹebiegu |nsosżn]a w ph c2

okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty.

wybory odbyły się.

Głosowania nie pżeprcwadzono '

D. a] w związku f t}m, iż w okęgu wyborcz}.m liczba zarejestlowanych kandydatów jest mniejsza
lub równa 1iczbie mandatów, nastą)ujący zarejestlowad kandydaci uzyskali mandaty ra.lnego bez
pŹeplowadzenia głosowania:

S},rnbol kontro]ny s}stemu infomatycznego: 06f5-35b9-7cl8-72óc-2ef5-ebcb-cb61-c0c9
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Z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE

KoZJB zdzisław ZyEtI'nDt

oLBRICH AndŹej

w okręgu 0 mandatów pozostało nieobsa.lzonych.

okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 maddat.

Wybory odbyĘ się.

Głosowanie pżeprowa.lzoIro.

1. Głosów wahych oddano
2. Na poszczegóiae listy kandydatów i kandydatów z tych iist odda.no

głosów ważlych:

Lista nr 19 - KWW POROZUMIENIE OBYlffAT

1) SOBOLA Maria

Lista nr 20 - KWW POROZIIMIENIE

1) HUDAK Zdzisław Kazimierz

Najwięcej ważrrie oddanych glosów otrzymali i zostali wybla radnymi:

SOBOLA Maria

z listy nr 19 KWW POROZUMmNIE OB\.MATELI 'RAZEM'
B' fr w z'Jviązku z t1,lll, iż, : kandydatów z tej samej listy (lisia nr
największ4 i Iówną liczbę głosów:

1) z listy nr :::::::== raćln}m został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:

c. 3) w związku z tryn, iż' _ kandydatów z róznych list (listy nr _) otrz}mało
największą i równą liczbę głosów:

1) radn}.rn został kandydat z listy nr ::::::::::-, llórej kandydaci w okęgu łączrie uzyskali :::::::':::-
głosów, czy1i najwięcęj głosów:

2) mdn}n został, w w}Ąiku losowania kaDdydat z listy m ::::::::::- w złłigkn z tyfi, że także
łączna liczba głosów oddanych na kandydatów f tych list była lówna:

D. "r w związku z t}m' iż w okęgu wyborcz}m liczba zarcjeshowanych kandydatów jest mniejsza
lub równa liczbie ńandatów' następujqcy zarejestowani kandydaci uzyskali mandaty mdnego bez
przeprowa.lzenia głosowania:

W okęr: : mandatów pozostaję nieobsadzonycb.

E. 5) w związk., z ti.|...' 
.|ż 

w okręgu wybolcz}m nie została zaręjęstrowana zadna lista, wybolów
nie pżeprowadzono i w okęgu : mandatów pozostaje nieobsailzonych.

184
następującą 1iczbę

t46

otrz}mało

146

146

38
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okręg wyborczy nr 7 ob€jmujący 2 mandaty.

Wybory odbyły się'

Głosowania nie pżeprowadzo4o.

D. 4] w związl:u z t}m, iż w oloęgu wyborcz'm liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza
lub rórłna liczbie mandatów, następujący zare.jestrcwani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
pŹeplowadzenia głosowania|

Z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE

BULA Gera-rd

LABUD Gera.d

W okęgu 0 mandatów pozostało nieobsadzonych.

okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mendat.

wybory odbyły się.

Głosowania nie pżeplowadzono-

o. a) w związl.u z tym, iż w oloęgu wyborczyl liczba zarcjestrowanych kandydatów jest mniejsza
lub rósna liczbie mandatów, następujący zarejestowani kaldydaci uzyskali mandaty ńdnego bez
przęplowa.lzęnia głosowaBia:

Z listy nr 20 KWw POROAMIENIE

GAWLICA nona

w okęgu 0 mandatów pozostało nieobsa.Izonych.
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Iv'**)Zarzuty pehomocników; jeżeli nię ma *pisać 'pie zgłoszono,': 
***)
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V'*1 Zarzuty członków Komisji; jeżeli aie ma wpisać ',nię zgłoszono'': ***)
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\r'}.nitów wybońw olaz ewentualn}mi zaŻutami

PŻy sporządfaniu protokofu obecni byli:
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Zestawienia w}dków głosowania z 3 otręgo.ł\_vyLofc'ycn.

Protokoły obsadzenia mandatu bez głosowania z 5 okęgów wybolczych'
/ Jeże1i treść dorycząca dan9go punltu nie mieści się na fornularzu, nalezy dołączyć ją do protokofu,

***\ 
za,naczając to w odpowiednim pudrcie protokołu

r w razie zgłoszenia uvag przez pełnomocników lub człontów Komisji' stanowisko Komisji do zai^tóv
na]ezy dołączyć do protokofu.

', w}pełnić w mzie niepżepro\ł"dzenia $)'bolów w któłntolwiek z oloęgów wyborczych'

]) w1pehia się tylko w s}tuacjach, o kórych mowa w ań. 122 ust. 2 old)Łacji wyborczej'
.] w}pełia sĘ fylko w s]tuacjach, o kórych mo$E w art' 122 ust. 3 old}nacji \łyborcze]'
'' w}"ehia się tylko w s}tuacji określonej w art' 188 ord}Taoji wyborczej, gdy liozba mandatów w okęgu

.' 'fborcz}& jest większa niż 1'
'/ w}pełnia się tylko w pŹ}padlo okrcś]on},rn w art. 108 uŃ. 2 o.d}Moji lvyborczej'

S}mboI konbo|n) .){Ielru informarycznego: 0ot5.35bq-7cl8-72Óc-2efs-ebcb-cbÓ|-c0co


