WYBORY DO RADY POWIATU
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Rady Powiatu

Grudziądzkiego

(mapowiafu)

sporządzony dnia 17 listopada 2014 r, przezPowiatową Komisję Wyborczą w Grudziądzu
I. Dla wyboru Rady Powiatu Grudziadzkigxutworzono 4 okęgi wyborcze.
w których łącznie wybierano 17 radnych.
II. Komisja stwierdziła, co następuje:
1.1 Wyborów nie przeprowadzono w -----okręgu(ach) wyborczym(ych), tj. okręgu lll -----, nr ----- , 1lr -----, nr ----z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydatów na radnych, w rwiązJłl z czym
mandat(y/ów) pozostał(y/o) nieobsadzony(e/ch).
2.2 Głosowania nie przeprowadzono
w których

-

w -6;"!kegach wyborcrych,tj.

liczba zarejestrowanych kandydatów była równa

okręgu llr ----,

liczbie

11r

----, llr -,---, Dr ----r llr ----r

mandatów w okręgu/ach lub - liczba
i w rwiązku z tym, ze względu na

zarejestrowanych kandydatów była mniejsza od liczby mandatów w okręgu/ach
mniejszą liczbę kandydatów, ---ii*findat(y/ów) pozostał(y/o) nieobsadzony(e/ch),

III. Komisja potwierdza, iżotrrymńa protokoĘ głosowania od 42 obwodowych komisji wyborczych.

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
ustaliła:

l.

Na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów ważnych l250l,

2.
3.
1)

Liczba głosów ważmych oddanych w wyborach do Rady stanowiąca co najmniej 5% wszystkich głosów waźmych
zpkt l, klóra stanowi warunek udziafu list w podziale mandatów, wynosi 626.

Warunek wskazany w pkt 2 spetniły i w związku z tym prawo do uczestniczenia w podziale mandatów
uzyskaly listy następuj ących komitetów wyborczych:

Lista nr

Z)Listanr

PSL
SPRAWIEDLIWOŚC
-KV/ SLD LEWICA RAZEM
-KKWMIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDZOWE- MPs
-KW OBYWATELSKIE FoRUM SAMoRZĄDOWE
-KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE
WYBORCZY

1

-KOMITET
PRAV/o

3

3) Lista nr 6
4) Lista nr 15
5) Lista nr 16

6) Lista nr 17

4.

-KWW

433l
1438

1359

2065
1676
1275

Wobec niespełnienia warunku wskazanego w pkt 2 prawa do uczestniczenia w podziale mandatów nie
uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:

GRUDZIĄDZ

l) Lista nr l8

-KWv/v/SPoLNoTANARZECZR)ZW}IUGM.
GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

2) Lista nr 19

IV.

I

-KWv/

113

244

Komisja na podstawie zestawień wyników głosowania w okęgach i uwzględniając liczby głosów waźnych
w okręgach wyborczych oraz głosów ważmych oddanych naposzczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list ustaliła wyniki wyborów w okręgach:

Okręg wyborczy nr

1

obejmujący 5 mandatów.

Wybory odbyĘ się,
Głosowanie przeprowadzono.

l.

Komisja stwierdza, ze w okręgu wyborczym nr 1 mandaty prrypadają następującym listom, które uzyskĄ
naj

{-{

większe iIor azy wyb orcze

F/,§Ę

${

:

łV*Ł ffi

2 mandaty dla listy nr 1
mandat dla listy nr 3
mandat dla listy nr 15
mandaty dla listy nr 17

Radnymi zostali wybrani:
1) Wołoszyn Jerzy Stanisław z listy nr

1

KOMITET WYBORCZY PSL

Z)Dziadzio Marcin z listy nr l KOMITET WYBORCZY PSL
3) Piejko Wawrzytiec z listy nr 3

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚC

4) Szlitkus Grzegorz Wojciech z listy nr 15 KW MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE- MPS

KWW POROZUMIEME OBYWATELSKIE

5) Malinowska Maria z listy nr 17

2.3 W nńązku ztym, iż - kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przymania
im mandatu z listy nr
radnym(ą) został(a) - , który(a) ottzymał(a) największą liczbę głosów
obwodów głosowania.

-

3.

3

w większej liczbie

W związku, z tym, iż także |iczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa,

radnym(ą) w wyniku losowania został(a)

-.

(nwisko

i imię

- imiona)

(opis przebiegu losowmia)

4, Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie zastń(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:
- liścienr ---- jest mniejsza niżliczba mandatów przypadających na tę listę ( - ),
- liścienr ---- jest mniejsza niżliczba mandatów przypadających na tę listę ( - ),

5.a

Komisja stwierdza, źe - mandat(y) nie zastał(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych

na zarejestrowanej(ych) liście/listach w okręgu, którzy uzyskali mandaĘ radnych bezprzeprowadzania
głosowania ( - ) była mniejsza od liczby mandatów w okręgu ( - ).

6.a Komisja stwierdza, ze wobec niezarejestrowania zadnej listy kandydatów na radnych
nie obsadzonych

-

w okęgu

pozostaje

mandatów.

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

1.

Komisja stwierdza, ze w okręgu wyborczym nr

większe ilorazy wyborcze
2 mandaty dla listy nr 1
l mandat dla listy nr 6
naj

l

mandaty prrypadają następującym listom, które uzyskaĘ

:

Radnymi zostali wybrani:
1) Klonowski Krzysztof Piotr z listy nr

1

KOMITET WYBORCZY PSL

2) Sułek Krzysztof Stanisław z listy nr.l

KOMITET WYBORCZY PSL

3) Kowarowski Jan Bolesław z listy nr 6

KKW SLD LEWICA RAZEM

&-',
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§,"..§ W

W związku ztym, iż - kandydatów otrrymało równą liczbę głosów uprawniającą do przymania
- radnym(ą) został(a) - , który(a) ottrymał(a) największą liczbę głosów w większej liczbie

2,5

im mandatu z listy nr
obwodów głosowania.
3

3.

V/ związku, z

trm.,

iż także liczba

obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa,

radnym(ą) w wyniku losowania został(a)

-.

(nmisko

i imię

- imiona)

(opis przebiegu losowmia)

4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie zastał(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:
- liście nr ----- jest mniejsza niżliczba mandatów przypadających na tę listę ( - ).
- liście nr -----1jest mniejsza niż|iczba mandatów przypadających na tę listę ( - ).
(liczba)

Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie zastał(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych

5.6

na zarejestrowanej(ych) liście/listach w okręgu, l<tórzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania
głosowania ( - ) była mniejsza od liczby mandatów w okręgu ( - ).

6.a Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych
nie obsadzonych

-

w okęgu

pozostaje

mandatów.

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty.
Wybory odbyĘ się.
Głosowanie przeprowadzono,

1.

Komisja stwierdza, że w okręgu wyborcązm nr 1 mandaty przypadają następującym listom, które uzyskaĘ
naj

większe ilor azy wyborcze

ż mandaty dla listy nr

l
l

l

:

mandat dla listy nr l5
mandat dla listy nr

l6

Radnymi zostali wybrani:
l) Zielńska Gruiyna z listy nr
2) Rydecki Andrzej z listy nr

l KOMITET WYBORCZY PSL

l KOMITET WYBORCZY PSL

3) Otejnik Adam Andrzej z listy nr 15
4) Tetela Marek Zbigńew z listy nr 16

KW MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE- MPS
KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

W związkttztym,iż - kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą doprzyznania
im mandatu z listy nr - radnym(ą) został(a) - , który(a) otrrymń(a) największą liczbę głosów w większej liczbie

2,7

obwodów głosowania.
3.

3

W związku, z tym, iż także liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa,

radnym(ą) w wyniku losowania został(a)

-,

(nwiskoiimię-imiona)

kW,

4. Komisja stwierdza, że - manda(y) nie zastał(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:
- liścienr ---- jest mniejsza niZliczba mandatów przypadających na tę listę ( ).
- liścienr ---- jest mniejsza niż Iiczba mandatów przypadających na tę listę ( ).

Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie zastał(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych

5.8

na zarejestrowanej(ych) liście/listach w okręgu, lłórzy uzyskali mandaty radnychbezprzeprowadzania
głosowania ( - ) była mniejsza od liczby mandatów w okręgu ( - ),

6,a tr(omisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania zadnej listy kandydatów na radnych

nie obsadzonych

-

mandatów.

w

okręgu pozostaje

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów.
Wybory odbyĘ się.
Głosowanie przeprowadzono.

1.

Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym nr 1 mandaĘ przypadają następującym listom, które uzyskaĘ
naj

większe ilorazy wyborcze

:

2 mandaty dla listy nr 1
mandat dla listy nr 6
mandat dla listy nr 15
mandat dla listy nr 16

Radnymi zostali wybrani:
l) Masiota Grzegorz Piotr z listy nr

l KOMITET WYBORCZY PSL

2) Smolińska Grażyna Helena z listy nr
3) Dembek Marzęna Teresa z listy nr 6

4) Kowalkowska Halina z listy

ff

15

1

KOMITET WYBORCZY PSL

KKW SLD LEWICA RAZEM

KW MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE- MpS

5) Laskowska Zofia Stanisławazlisty nr 16

KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

2.9 w zrlłiązktlztym, iż - kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą doprzymania
im mandatu z listy nr
radnym(ą) został(a) - , który(a) otrzymń(a) największą liczbę głosów
obwodów głosowania.

-

3.

3

w większej liczbie

W rwiązkll, z tym, iż takżę liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa,

radnym(ą) w wyniku losowania został(a)

-.

(nwisko

i imię _ imiona)

(opis przebiegu losowmia)

4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie zastał(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:
- liścienr ----- jest mniejsza niżliczba mandatów przypadających na tę listę ( - ),
-

liście nr

5,1o

-----

jest mniejsza niżliczba mandatów przypadających na tę listę ( - ).

Komisja stwierdza, ze

-

mandat(y) nie zastał(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych

na zarejestrowanej(ych) liście/listach w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bezprzeprowadzania
głosowania ( - ) była mniejsza od liczby mandatów w okręgu ( - ).

{-rl

rł,& SJ a

/-,,*-Lą

6.a Komisja stwierdza, ze wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych
nie obsadzonych

-

w

okręgu pozostaje

mandatów.

z wymienieniem konkretnych
zarzutów'\; jezeli nie ma, wpisać ,,brak zarzvtów" lub ,,brak osób peŁriących funkcję mężów zaufania":

Adnotacja o wniesieniu przez osoby pehriące fuŃcję mężów zalfania uwag

Adnotacje o wniesieniu przez człoŃów Komisji vwag z wymienieniem konkretnych zarnetów**); jezeli nie ma,
wpisaó,,brak zarzutów" :

VI.-)

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:
Antkiewicz Andrzej - Przewodniczący Komisji

l)

(nwisko

i imię

2)

Arendt Hanna Lucyna

3)

Cukrowska Aneta Krystyna

-

-

imioną funkoja w Komisji)

WĄ&

Zastępca Przewodniczącego ..,...,,.,.,....

- Członek komisji

cklŁ

4)
5)

..b.ę*.

6)

7)

Zielaskowska Paulina

załaczniki:

- Członek komisja........

Zestawienia wyników głosowania z

ł of.e,ę;w

wyborczych.

Protokół(y) obsadzenia mandatów bez głosowania z ----

1

2
3

4
5

6

7
8

9
10

1i""wokręgu(ów)

wyborczego(ych).

Jeżęli treśćdoĘcząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dolączyć ją do protokoŁl, zaznaczając to w
odpowiednim punkcie protokołu.
W razię zgłoszenia uwagprzęz osoby pełniące funkcję mężów zaufulia lub członków Komisji, stanowisko Komisji do
załzuów naleĘ dolączyć do protokofu.
Wypełnia się w razie nieprzeprowadzenia wyborów w którymkolwiek z okęgów wyborczych.
Wypełnia się w razie nieprzeprowadzenia głosowania w którymkolwięk z okręgów wyborczych.

Wypełniasiętylkowsy,tuacjach,októrychmowawart.444§3,wzwiązkuzart.233§2Kodeksuwyborczego,
Wypełnia się tylko w syfuacjach, o których mowa w Nt. 434 § 2 Kodeksu wyborczego.

Wypełniasiętylkowsytuacjach,októrychmowawart.444§3,wzwiązkuzart.233§2Kodeksuwyborczego.

Wypełnia się tylko w sfluacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego.

Wypełniasiętylkowsytuacjach,októrychmowawart.444§3,wzwiązkuzart.233§2Kodeksuwyborczego.
Wypełnia się tylko w sytuacjach, o kłórych mowa w ut. 434 § 2 Kodeksu wyborczego.

Wypełniasiętylkowsltuacjach,októrychmowawart.444§3,wzwiązkuzart.233§2Kodeksuwyborczego.
Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art.434 § 2 Kodeksu wyborczego.

