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

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

do Rady Miejskiej w Pyzdrach sporządzony dnia 22 listopada 20 lOr. przez Miejską Komisję Wyborczą
wPyzdrach.

I. Dla wyboru Rady Miejskiej w Pyzdrach utworzono 6 okręgów wyborczych.

II. Komisja stwierdziła, co następuje:

A.I) Wyborów nie przeprowadzono w okręgach wyborczych, tj. okręgu nr , nr
............. , nr z powodu braku zarejestrowanych list kandydatów na radnych, w związku
z czym mandatów pozostaje nieobsadzonych.

B. Głosowania nie przeprowadzono w okręgach wyborczych, tj. w okręgu nr , nr
............. , nr , w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza
od liczby mandatów w okręgach. Po obsadzeniu mandatów bez głosowania w okręgach tych
pozostaje mandatów nieobsadzonych.

III. A. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 6 obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgach i
uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na
poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list, ustaliła następujące wyniki wyborów.

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano 724
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów

ważnych:

Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 138
1) WITCZAK Roman 138

Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 117
l) GONERKA Roman 117

Lista nr 17 - KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ 667
1) WARDEŃSKl Marek Feliks 277

2) PASZAK Krzysztof 195

3) SULKOWSKl Lechosław Jerzy 195

Lista nr 18 - KWW "SILNY SAMORZĄD" 154
1) GONERKA Henryk Władysław 154

Lista nr 19 - KWW "STASZAK I MY" 158
l) DEFITOWSKA Natalia 158

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

PASZAK Krzysztof 195

z listy nr 17 KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ

SULKOWSKI Lechosław Jerzy 195

z listy nr 17 KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ IROZWÓJ

WARDEŃSKI Marek Feliks 277

z listy nr 17 KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ
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2)· . k d d' . . l' (l' ) trzvmało nai . kB. W związku z tym, iż an y atow z tej samej isty ista nr o rzyma o najwrę szą
i równą liczbę głosów:

l) z listy nr radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:

C. 3) W związku z tym, iż kandydatów z różnych list (listy nr ) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:

l) radnym został kandydat z listy nr , której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .
głosów, czyli najwięcej głosów:

2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:

D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:

W okręgu mandatów pozostało nieobsadzonych.

E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu mandatów pozostało nieobsadzonych.

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

l. Głosów ważnych oddano 875

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

Lista nr 17 - KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ 548
l) SOSNOWSKA Justyna 134

2) KRA WIEC-GRONIKOWSKA Mirosława Krystyna 200

3) RATAJCZYK Elżbieta 214

Lista nr 18 - KWW "SILNY SAMORZĄD" 223
l) PYRZYK Henryk Paweł 223

Lista nr 19 - KWW "STASZAK I MY" 152
l) STASZAK Eugeniusz Stanisław 152

Lista nr 21- KWW Z LUDŹMI I DLA LUDZI 197
l) NOWAK Robert 197

Lista nr 25 - KWW NASZE MIASTO 434
l) KŁOSSOWSKA Elżbieta Maria 434
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Lista nr 26 - KWW DANUTY KOSZAREK - SZTERNEL

1) KOSZAREK-SZTERNEL Danuta
Lista nr 27 - KWW HANNY SKRZYDLEWSKIEJ

1) SKRZYDLEWSKA Hanna Anna
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

RATAJCZYK Elżbieta 214
z listy nr 17 KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ
PYRZYK Henryk Paweł 223
z listy nr 18 KWW "SILNY SAMORZĄD"
SKRZYDLEWSKA Hanna Anna 242
z listy nr 27 KWW HANNY SKRZYDLEWSKIEJ
KŁOSSOWSKA Elżbieta Maria 434
z listy nr 25 KWW NASZE MIASTO

B. 2) W związku z tym, iż kandydatów z tej samej listy (lista nr ) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:

92

92
242

242

l) z listy nr radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:

C. 3) W związku z tym, iż kandydatów z różnych list (listy nr ) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:

l) radnym został kandydat z listy nr , której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .
głosów, czyli najwięcej głosów:

2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:

D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:

W okręgu mandatów pozostało nieobsadzonych.

E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu mandatów pozostało nieobsadzonych.

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano 334
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2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:

Lista nr 17- KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ 138
1) GÓRSKI Zbigniew Michał 54
2) CUKIERSKA Aldona 84
Lista nr 18 - KWW "SILNY SAMORZĄD" 233
l) ŁAWNICZAK Grzegorz 110
2) ŁYSKAWAAndrzej 123
Lista nr 23 - KWW PIETRZYKÓW 68
l) TOMASZEWSKA Henryka 68

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

ŁAWNICZAK Grzegorz 110
z listy nr 18 KWW "SILNY SAMORZĄD"
ŁYSKAWA Andrzej 123
z listy nr 18 KWW "SILNY SAMORZĄD"

B. 2) W związku z tym, iż kandydatów z tej samej listy (lista nr ) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:

l) z listy nr radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:

C. 3) W związku z tym, iż kandydatów z różnych list (listy nr ) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:

l) radnym został kandydat z listy nr , której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .
głosów, czyli najwięcej głosów:

2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:

D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:

W okręgu mandatów pozostało nieobsadzonych.

E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu mandatów pozostało nieobsadzonych.

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.
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1. Głosów ważnych oddano 429
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów

ważnych:
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 76
1) CIERZNIAK Waldemar Stanisław 76
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 37
l) DEPCZYŃSKI Andrzej Jerzy 37
Lista nr 17 - KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ 115
l) NOWAK Ewa Barbara 75
2) RYDLEWSKA Hanna Agnieszka 40
Lista nr 18 - KWW "SILNY SAMORZĄD" 93
l) URBANlAK Marianna Zofia 93
Lista nr 19 - KWW "STASZAK I MY" 81
1) JANIAK Stanisław Ireneusz 81
Lista nr 20 - KWW "BOREM CHODZĘ" 6
l) CIEŚLAK Paweł Leszek 6
Lista nr 22 - KWW MARKA KRUSZCZAKA 162
1) KRUSZCZAK Marek 162
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

URBANIAK Marianna Zofia 93
z listy nr 18 KWW "SILNY SAMORZĄD"
KRUSZCZAK Marek 162
z listy nr 22 KWW MARKA KRUSZCZAKA

B. 2) W związku z tym, iż kandydatów z tej samej listy (lista nr ) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:

l) z listy nr radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:

C. 3) W związku z tym, iż kandydatów z różnych list (listy nr ) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:

l) radnym został kandydat z listy nr , której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .
głosów, czyli najwięcej głosów:

2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:

D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:

W okręgu mandatów pozostało nieobsadzonych.
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E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu mandatów pozostało nieobsadzonych.

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

l. Głosów ważnych oddano 278
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów

ważnych:
Lista nr 17 - KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ 213
l) DUDEK Beata Hanna 100
2) NOWICKA Ilona 113
Lista nr 18 - KWW "SILNY SAMORZĄD" 103
l) KAMIŃSKI Marek 103
Lista nr 24 - KWW ZAWARCIAŃSKI 80
1) MACIEJEWSKA Beata 80
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

KAMIŃSKI Marek 103
z listy nr 18 KWW "SILNY SAMORZĄD"
NOWICKA Ilona 113
z listy nr 17 KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ

B. 2) W związku z tym, iż kandydatów z tej samej listy (lista nr ) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:

1) z listy nr radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności:

C. 3) W związku z tym, iż kandydatów z różnych list (listy nr ) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:

l) radnym został kandydat z listy nr , której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .
głosów, czyli najwięcej głosów:

2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:

D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:

W okręgu mandatów pozostało nieobsadzonych.
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E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu mandatów pozostało nieobsadzonych.

F.
opis przebiegu losowania w pkt C.2

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano 378
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów

ważnych:
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 53
l) WAWRZYNIAK Jerzy Józef 53
Lista nr 17 - KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ 242
l) SZABLEWSKI Kazimierz Zbigniew 132
2) URBANlAK Ryszard Kazimierz 110
Lista nr 19 - KWW "STASZAK I MY" 232
l) PODLEWSKI Mieczysław 232
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

SZABLEWSKI Kazimierz Zbigniew 132
z listy nr 17 KWW PYZDRY - PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ
PODLEW SKI Mieczysław 232
z listy nr 19 KWW "STASZAK I MY"

B. 2) W związku z tym, iż kandydatów z tej samej listy (lista nr ) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:

1) z listy nr " radnym został kandydat, którego nazwisko umieszczone było w pierwszej
kolejności :

C. 3) W związku z tym, iż kandydatów z różnych list (listy nr ) otrzymało największą
i równą liczbę głosów:

1) radnym został kandydat z listy nr , której kandydaci w okręgu łącznie uzyskali .
głosów, czyli najwięcej głosów:

2) radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr w związku z tym, że także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:

D. 4) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:

W okręgu mandatów pozostało nieobsadzonych.
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E. 5) W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okręgu mandatów pozostało nieobsadzonych.

F. .
opis przebiegu losowania w pkt C.2
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'00)IV.o*) Zarzuty mężów zaufania; jeżeli nie ma wpisać "zarzutów nie zgłoszono":
.........................................................................................................................................................

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

V.") 0'*)Zarzuty członków Komisji; jeżeli nie ma wpisać "zarzutów nie zgłoszono":

VI:') Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników wyborów oraz ewentualnymi zarzutami
pełnomocników i członków Komisji; jeżeli nie ma wpisać "brak uwag":

Pr,%sporządzaI!l,u I?rotokot ~ecni byli~\ . . 1}',fi
1) ';\\Q:<:r.Qn ..\~~\;\l1 .. u~ .•CQ0:\A...~~ .'iZW.\:!,: : .
2) Cb\:o.~o...~~o.w~~\I..::1~~\~<;Jmy~ ~ fls .
3) .~~~_.~~\!~ ~ ::~\ .

4) .~.c~ ..~\J?J~ ćq;{(t.: :,..; .
5) .~\\~ ..i.;\~~~ ··..· ·..· · ~~JtV!I .
~;:t.~=:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::
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Załączniki :

Zestawienia wyników głosowania z 6 okręgów wyborczych.

'0) Jeżeli treść dotycząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu,
zaznaczając to w odpowiednim punkcie protokołu.

"') W razie zgłoszenia uwag przez pełnomocników lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów
należy dołączyć do protokołu.

I) Wypełnia się w razie nieprzeprowadzenia wyborów w którymkolwiek z okręgów wyborczych.
2) Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 122 ust. 2 Ordynacji wyborczej.
3) Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa wart. 122 ust. 3 Ordynacji wyborczej.
4) Wypełnia się tylko w sytuacji określonej wart. 188 Ordynacji wyborczej.
5) Wypełnia się tylko w przypadku określonym wart. 108 ust. 2 Ordynacji wyborczej.
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