
WYBORY IX) RADY GMINYA4IEJSffJ w gninie do 20 tys. mieszkaric6w 
"

PROTOKOT, Z WYBORoW
do Rady Gminy w Starczy spo.zqdzony dnia 13 listopada 2006 r. pfiez Cminnq Komjsje
wyborcz{ w Starcry.

I. Dla wyboru Rady Gminy w Starczy utworzono 6 okrQg6w wyborczych.

II. Komisja stwierdzila, co nastQpuje:

A.l) Wyborow nie przeprowadzono w::::::::::= okrQgach wyborczych, tj. okrQgu nr:-' nl
::_, nr:: z towodu braku zarejestrowanych list kandydat6w na €dnych, w
zwtalku z czym : mandat6w pozostaje nieobsadzonych.

B. Closowania nie pfteprowadzono w :::::::- okpgach wyborczyctl tj. w okggu nr :,
nr ::-, rlr r::;;::::i=! w ktorych liczba zar€jestrowanych kandydat6w byla r6wna lub
mniejsza od liczby mandat6w w okrQgach. Po obsadzeniu mandat6w bez glosowama w
okrQgach tych pozostaje::::::::::= mandat6w nieobsadzonych.

m. A. Komisja potwi€rdzr, jz otrzt'rnala protokoly glosowania od 1 obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawi; ryih protokol6w Komisja sporz4dzila zestawienie wynik6w glosowania w okregach i
Lrwzglgdni4qc liczby g.los6w wajnych w okEgach wyborcrych oraz glosow waznych oddanych na
poszcz€g6lne listy kandydat6w i kandydat6w z tych lisl ustalila nastQpuj{ce wyniki wybor6w.

Okpg wyborczf nr 1 obej$uj{cy I mrr&t

Wybory odbyly sig.

Glosowanie przepmwadzono.

1. Glos6w waznych oddano 103

2. Na poszczeg6lne listy kandydat6w i kandydat6w z tych list oddano nastQpuj4c4 liczbQ
glos6w wainych:

Lists nr 1 - KOMITf,T WYBORCZY PSL

I ) SZYJA Wieslaw

Lista nr 20 - KWW MARIANA KRZYCZMAMKA

l) ZEMLA Marian

Najwipcej watnie oddanych glos6w otrzymsli i zmtali $Tbr&ni radnymi:

4E

48

ZEMLA Marian

z listv nr 20 KWW MARIANA KRZYCZMANIKA
B. 2)"w zwiqzku z Em. h : kandydat6w z tej samej

55

listy (lista ff -.......J otrzymalo
najwigksz4 i r6wn4 liczbg glos6w:

1) z listy m ::;::::::= radn),m zostal kandydat, kt6rego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej
koleinosci:

C. 3) W zwiCzku z tym, ii -- kandydat6w z r62tych list (listy nr ::;::;:::-) otrrymalo
najwiekszq i r6wna liczbe glos6w:

l) radn),rn zostal kandydal z listy nr:, kt6rej kandydaci w okregu l4cznie uzyskali :
glos6w, czyli najwi€cej glosow:

2) radnyn zostal, w w)'niku losowania kandydat z listy nr: w zwiqzku z tyrn, iP t^lize
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l4cma liczba glos6w oddanych na kandydat6w z rych list byla r6wna:

D. 4) W zwiq?ku z tyrL iz w okrQgu wyborczlm liczba zarejestrowanych kandydat6w jest nniejsza
lub r6wna liczbie mandat6w, nastQpujqcy zarejestrowani kandydaci uryskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okrpgu : mandat6w pozostaje nieobsadzonych.

E. 5) w zwiazku z ry\ 
'n w okrpgu wyborc4m nie zostala zarejestrowana iadna lista, wybor6w

nie przeprowadzono i w okrggu : maDdat6w pozostaje nieobsadzonych.

F
opis p@b'eeu l@wia w pk C.2

Okryg wyborczy nr 2 obejmujecy 2 maDdaty.

Wybory odbyly si€.

Glosowanie pfl eprowadzono.

1. Glos6w wainych oddano
2. Na poszczeg6lne listy kandydat6w i kandydat6w z tych list oddaro

glos6w warrych:

Listr nr 1 - KOMTTf,T WYBORCZY PSL

1) CABAN K^zimiera

2) WALENTEK Zdzislaw

Listr Dr 6 - KKW SLD+SDPL+PD+IIP LEWICA I Df,MOKRACI

l) JANCZYK Teresa

2) MARKOWSKA Mariola

Lista nr 7 - KW SAMOOBRONA RP

1) HARABAS Zbi$iew

Listr trr 20 - KWW MARIANA KRZYCZMANIKA

l) JnDRZEJEWSKA Renata Anna

2) KANIA Rafal Wieslaw

Nrjwiecej wainie oddrtrych gl$6w otrzymali i zrstrli wybrari rNdnyDi:

224
nastepujqcq liczbg

fia

76

102

96

46

50

15

t 5

6E

28

40

CABAN K^zimiera

z listy ff I KOMITET WYBORCZY PSL
WALENTEK Zdzistaw

z liqty nr I KOMITET WYBORCZY PSL
B. 'r W zwiqzku z lyfi, i2 ----. kandydal6w z tej samej listy (lista
najwipkszq i r6wn4 liczbg glos6w:

1) z listy nr : mdnym zostal kandydat, k6rego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej
kolejnoSci:
Synbol kontrolry systemu infornarycznego: 3379-9073573€-33dt-b3df-45tc7r4c-0tbe
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C. 'l W zwiqzku z tym, i2=:--. kandydat6w z roznych list (listy nr :) otrzymalo
najwigkszq i r6wn4 liczk glosow:

1) radnym zostal kandydat z listy nr ::::::::::=, kt6rej kaadydaci w okrQgu lqcmie uzyskali :::::::::=
glosow, czyli najwigcej glos6w:

2) radnym zostal, w w),niku losowania kardydat z listy nr ::::r::: w z' ivkn z tt. n, ze t^k 3
l4cma liczba glos6w oddanych na kandydat6w z tych list byla r6wna:

D. a) W zwiqzku z qm, i2 w okrQgu wyborcrym liczba zarejestrowanych kandydat6wjest mniejsza
lub r6wna liczbie mandat6w, nastepujqcy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radn€go bez
przeprowadz€nia glosowania:

W okregu

E. 5) w
nie przeprowadz,ono

F
o?n p@biegu lMedia w pk C 2

Okreg *yborczy Dr 3 obejmuj4cy 3 mandaty.

Wybory odbyly sie.

Glosowan ie przeprowadzono,

1. Glos6w wahych oddano
2. Na poszczeg6lne listy Landydat6w i kandydat6w z tych list oddano

glos6w wainych:

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY PSL

1) JEDMEJEWSKA Ewa

2) MUSIK Elzbieta

l) HURAS Gabriel

LiStA Nr 6 - KKW SLD+SDPL+PD+I'P LEWICA I DEMOKRACI

l) HALKIEWICZStanislaw

2) NALEWAJKA Henryk

3) ZAK Henryk

Lista nr 20 - KWW MAR-IANA KRZYCZMANIKA

l) GRZYB Zbigniew

2) PAKULA Jerzy stanislaw

3) wt OSZCZXKZ.non

NejwiQcej wainie oddanych glos6w oarzymali i zostali rybrani rednymi:

S),rnbol kontrolny systemu hformatycaego: 337F9073-573e'33d1-b3df-45Ec7r4c-08b€

269
nastQpuj4cq liczb9

221

85

70

66

62

75

95

145

6'7

35

43
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NAIEWAKA Henryk 75

z listy nr 6 KKW SLFSDPL+PDIIJP LEWICA I DEMOKRACT
JEDRZEJEWSKA Ewa E5

z listy m I KOMITET WYBORCZY PSL
ZAK Henryk 95

z liqty ff 6 KKW SLFSDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
B. " W zwiq"zku z tyrn, n - kandydat6w z tej samej listy (lista nr -.....-.J otu4'rnalo
najwipkszq i r6wnq liczbg glos6w:

l) z listy :r:_ radnym zostal kandydat, kt6rego nazwisko umieszcmne bylo w pierwszej
kolejno6ci:

C. " W zwiqzku z tym, iz -- kandydat6w z r6inych list (listy nr :) otrztmalo
najwiQksz4 i rounq liczbp glos6w:

1) radnym zostal kandydat z listy nr:, k6rej kandydaci w okregu l4cznie uzyskali :
glos6q czyli najwigcej glos6w:

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr - w zwiati}'n z ly'r,t, iE takze
l4czna liczba glos6w oddanych na kandydat6w z tych list byla r6wna:

D.4) w zwiqrku z tym, i2 w okrpgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydat6w jest mniejsza
lub r6wna liczbie mandatow, nastQpujqpy zarcjestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez
pneprowadzenia glosowania:

W okggu : mandat6w pozost j€ nieobsadzonych.

E. 5) W zwi@ku z lyr.i... n N okr€gu wyborczlm nie zostala zarejestrowana iadna lista, wybomw
nie przeprowadzono i w okggu ::.:.-:::= mandatow pozostaje nieobsadzonych.

opis p*bi€er l@w6i. s ptl C.2

Okreg wyborczy nr 4 obejduj4cy 5 dandet6w.

Wybory odbyly sig.

Glosowanie przeprowadzono.

1. Glos6w wainych oddano 472
2. Na poszczeg6l-n€ listy kandydat6w i 1€ndydat6w z tych list oddano nasqpujqc4 liczbg

glos6w wainych:

Syrnbol kontrolny systemu informatyca€go: 3379-m73-573e-33dt-b3df-45Ec7.&-Otbc
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Lista nr I - KOMITET W\TORCZY PSL

1 )

2)

4)

DROZDZ Gru4n

KLYTA Jerry

SZWEDZINSKI Marek

CABAN Ryszsrd

KUZIOROWICZ Wanda

444

67

t07

90

1 1 8

341

ll7

55

E5

E4

5'�7

64

1 9

477

t40

49

67

168

107

117

1 1 8

140

168

Listr nI6 - KKW SLIFSDPL+PD+IJP LEWICA I DEMOKRACI

1) GORAJEC Jadwiga

2) KLECIIA lwona

3) LISZCZYK Agnieszka

4) SZAFLIK Gabriela

Lists trr 7 - KW SAMOOBRONA RP

l) GRUCZI'NSKA Malgorzata Teresa

2) HURAS Robert

3) GORNIAK Elzbieta

4) MUS Bozena

Listr nr20 - KWW MARIANA KRZYCZMANIXA

1) NOWAK Andrzej Adam

2) KSIEZYK Ewa

3) HTRAS Joanna Maria

4) KAMTNSKA Wanda Cecylia

5) SIREK Zbigniew Piotr

NrjwiQcej waiTie oddrtrych glG6w otrzymali i zdtali wybrari rsdtrymi:

KLYTA Jerzy

z listy ff I KOMTET WYBORCZY PSL
GORAJEC Jadwiga

z listy ff 6 KKW SLDTSDPL+PD|I,P LEWICA I DEMOKRACI
CABAN Ryszard

z listy nr I KOMITET WYBORCZY PSL
NOWAK Andrz€j Adam

z listy nr 20 KWW MARIANA KRZYCZMANIKA
SIREK Zbigniew Piotr

z listy nr 20 KWW MARIANA KRZYCZMANIKA
B. " W zwi{zku z tyn, n : kandydat6w z tej samej tisty (lista ff -.......J ohzlanalo
najwiQksz4 i 1611.114 liczbQ glos6wl

l) z lisry nr ::::::::::= radnym zostal kandydat, k6rego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej

Slmbol kontrolny systemu informatycanego: 3379-9073-573c-33dl-b3df-45EG7a4c-0Ebe
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kolejno6ci:

C. 3) W zwiqzku z g'rn, i2 : kandydat6w z r6inych list (listy -) otnymalo
najwiQkszq i rownq liczbQ glos6w:

l) radnym mstal kandydat z listy rr:, kt6rej kandydaci w okegu lqcznie uzyskali :
glos6w, czyli najwiecej glos6w:

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr ::_ w zwiqzku z tW iE takze
lqcma liczba glos6w oddarych na kandydat6w z tych list byla r6wna:

D. a) W zwiqzku z tyrn, iz w okQgu *yborcztm liczba zarejesftowanych kandydar6w jest mniejsza
lub r6waa liczbie mandat6rir', nastppuiqcy ?arcjestrowani kandydaci uryskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia glosowania:

W okrggu : mandal6w pozoslaje nieobsadzonych.
g. 5) w "wiqzku z tym, n vt ok€gu wyborczJm nie zostala zarejestrowana zadna lisr4 wyborow
nie przeprowadzono i w okggu : mandat6w pozostaje nieobsadzonych.

opis pEbiegu l{rwdir B pkt C.2

OkrQg wyborczy trr 5 obejmujqcy 2 mrndsty,

Wybory odbyly sie.

Glosowanie przeprowadzono.

l. Clos6w warinych oddano 184
2. Na poszczeg6lne lisf kandydatow i kandydat6w z rych list oddano nast9pujqcq liczb€

glos6w wa.aych:

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY PSL

l) KOLODZIEJ Jolanta

Lista nr 6 - KKW SLD+SDPL+PD+IIP LE\\'ICA I DEMOKRACI

l) BOREK wlodzimielz

2) MIGLUS Janina

Lista nr 7 - KW SAMOOBRONA RP

l) WOJTASIK Tadeusz

2) SACZEK Marian Roman

Lista nr 20 - KWW MARIANA KRZYCZMANIXA

l) BRZESKI Marian Stanislaw

2) NOWAK Tomasz Marian

Symbol kontrolny s]stemu informarycnego: 33?9-mB-573e33d1-Hldf-458c7a4c-08be
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NajwiQcej wsinie oddanych glos6w otrzymali i zoatali wybrsd radrymi:

BOREK Wodzimierz 6l

z listy nl 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
MIGLUS Janina 80

z li-st nr 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA t DEMOKRACI
B. "' W zwiqzku z t>m, i2 : kandydat6w z tej samej listy (lista nr ::) otrz].rnalo
na_jwiQkszq i r6wn4 liczbQ glos6w:

l) z lisry nr --::::::::- radnym zostal kandydat, kt6rego nazwisko umieszczone by.lo w pierwszej
kolejno6ci:

C. " W zwiCzku z tym, iz : kandydat6.fl z r6inych list (isty nr -) ofzymalo
najwigksz4 i r6wn4 liczbQ glos6w:

l) radnym zostal kandydat z listy nr:, kt6rej kandydaci w ok&gu l4czrie uzyskali:
glos6q czyli najwipcej glosow:

2) radnlm zosral, w w),niku losowania kandydat z listy nr - w zwitzkv z t'm,2E takze
lqcma liczba glosr5w oddanych na kandydat6w z tych list byla r6wna:

D. 4) w zwiqzku z rym, i2 w okrggu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydat6w jest mniejsza
lub r6wna liczbie mandatow, nastQpujqpy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty mdn€go bez
przeprowadzenia glosowania:

W okrggu :_ mandat6w pozostaje nieobsadzonych.

E. 5) w zwiqzku z tym, iz w okr9gu wyborczlm nie zostala zarejestrowana hdna list4 nybor6w
nie przep.owadzono i w okrpgu : mandat6w pozostaje nieobsadmnych.

opis pu biesn loe*ui! q pk C.2

OkrQg wyborczy nr 6 obejmujqcy 2 rDsndaty.

Wybory odbyly si9.

Glosowanie przeprowadzono,

1. Glos6w waznych oddano
2. Na poszczeg6lne listy kardydat6w i kandydatow z tych lisl oddano

glos6w waznych:

Lbtr nr I - KOLITET WYBORCZY PSL

1) KIDAWSKA Matzena

2) KACZKA Irena

Listr Dr 6 - KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DIIMOKRACI

229
nast€pujqca liczbq

76

34

210

1) DUKAT Matgorzata 70

2) WAWRZYNCZAK Maryla 140
Symbol kontrolny systemu infornarycarcgo: 3379-mB-573e-33d1-b3df-458c?a4c-08b€
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Lista nr 20 - I(WW MARIANA KRZYCZMANIKA 99

l) HURAS Aldona f\a s?

2) SOBALA Andrzej Edward 41

Najwiecej *ainie oddtdych gl$6w otrzym|li i zmt li wybrani radnymi:

DUKAT Malgorzata 
'lo

z listy nr 6 KKW SLDfSDPL+PIFUP LEMCA I DEMOKRACI

WAWRZYNCZAK Maryla 140

z listv nr 6 KKW SLDTSDPL+PDfUP LEWICA I DEMOKRACI
g. 2)'W z*iqzku z lyrn, ia - kandydal6w z tej samej listy (lista m --... ..J otrzymalo
najwieksz4 i r6wna liczbQ glos6w:

1) z listy nr :::::::: radnym zostal kandyda! ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej

kolejnosci:

C. 3) W zwiq?ku z tym, iz: kandydat6w z r6inych list (listy nr:) otrzymalo
najwiQkszq i rown4 liczk glos6w:

1) radntm zostal kandydat z listy nr:, kt6rej kandydaci w okrQgu l4cmie uzyskali:
glos6w, czyli najwigcej glos6w:

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr ::_ w z}tiqgjkr z t]jI!,2E lakae

l4czna liczba glos6w oddanych na kandydat6w z tych list byla r6wna:

D. a) w zwie,zku z qm, iz w okegu wyborczym liczba zarejeshowanych kandydat6wjest mniejsza
lub r6wna liczbie mandat6w, nastepuj4cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty mdnego bez
przeprowadzen ia glosowania:

W okregu

E . 5 ) w
nre przeprowadzono

F
opis p@biegu lNwdia w pld C.2
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Iv.**)Zarzuty pelno,r.o.nik6w; jeieli nie ma wpisa6 ,,nie zgloszono": 
"')

V.**) Zarzuty crlonk6w Komisji; iezeli nie ma wpisai Jie zgloszono": 
*")

Vl.")Uwagi Komisji zwiqzane z ustaleniem w)'nik6w wybor6w oraz ewentualnymi zarzutami
oelnomocnik6w i czlonk6w Komisii:

t2.,!,t.+t.....at*1.

2)

4)

7)

8)

e)

! ' \  ,<  -a  -  - \  \
.........rA\x!...\\$r\$fo,...........\r\A\r{j l/,/ t/,

Zalqcmiki:

Zestawienia wlaik6w glosowania z 6 okrQg6w
") 

Jeali tre6c dotycz4ca danego punku nie miesci si€ na fomularzq nalezy dolEczyd je do protokolu,
zanacz^j4. to w odpowiednim Fmkcie protokolu-

*'*) 
W razie zgtoszenia uwag przez pehonocnikiw lub czlo.k6w Komisji, stamwisko Komisji do zarzut6w
nalezy doleczyf do protokotu.

l) Wypehit w mzie nieprzepowadzenia $ybomw w kt6rlrnkolwiek z okr9g6w wyborczych.
" Wpy?ehia sie tylko w slturcjach o L16rych mowa w aIl. 122 |lst. 2 Ordt'r.ax,ji *yhorc&j.
" wlpelia sie tyuo w sytuacjach, o kt6rych mowa w art. 122 ust. 3 Ordynacji wyborcz€j.
-'W)?elnia sie rylko w s)'tuacji olaeslonej w art. 188 Ordynacji wyborczej, gdy Iiczba nandat6w w ok&gu

., wyborczym jest wi9ksza niz L
-'W}?elnia sip tylko w przypadku okreslonlm w aIL 108 ust. 2 Ordlnacji wyborczej.

1-^ .!
9. rs\t '

S),mbol kontrolny systernu infomEtycnego: 3379-m?3-573e.33d1-b3df-45867!4c-08be


