
WYBORY DO RADY GMII{Y/i/ffiJSI<IXJ w gminie do 20 tys mi$zkaric6w

PROTOK6L Z WYBORoW

do Rady Gminy w Starcry sporzqdzony dnia 22 listopada 2010 r przez Gminnq Komisjg Sfborcz4 w

Starczy.

I. Dla wyboru Rady Gminy w Starcry utwormno 6 okrgg6w wyborczych'

II. Komisja stwierdzila, co nastqpu1e:

A l) rtrlbor6 . nie przeprowadzono w -.:-: okrggach wyborczych, tj. okrggu nr ::.'*- i::, nr

*, rirr# z powodu brat' zar6leshgwanych list kandydat6w na ibdnych, w zwi4zku

z czym -.- mandat6w pozostaje nieobsadzonych

B. Glosowania nie przeprowadzono w -;.- okggach wyborczych, d w okrsgu q :.. ..,.:..., 
-

:::=..::.' nr ::..'::ii:--:, w k1orych licz,ba zarejestrowarrych kandydatow byla rowna lub mniejs'a

od licz-by mandat6w w okrqgach. Po obsizeniu mandat6w bez glosowania w okrggach tych

pomstajl ..:;.-,- mandatow nieobsadzonych '

III. A. Komisja potwrerdz4 rz ofiahprotokoly glosowania od I obwodowej komisji wyborczej

i.i" p"a."*" ty'"ft protokoi6w f.ilitJ; .''p".Adrf a',estawienie wynik6w glosowania w okrggach i

uwzglgdniaj4c liczby glosow *Jv"h * ofttpgach-wyborcrych oraz glos6w wazrych oddanych na

p"rZfiOfitl f",r, kliydatow i kandvdat6w ztvch list, ustalila nastQpujqce wvniki wyborow'

Okrgg wyborczy nr I ob€jmui{cy I mandaL

Wlbory odbYlY sig.

Glosowanie przeProwadzono.

L Glos6w wa2nYch oddano 
ll2

2.Naposzczeg6lrrelistykandydat6wikandydat6wZtychlistoddanonastgpujqcqliczbgglos6w
wa2nych:

Lista nr 27 - KW STOWARZYSZENIA I\{If,SZKAI{ICOW 5

I ) HARABAS Karina Agniesz}a 
5

Lista nr 28- KWW ZBIGMEWA SIRKA 
53

l) WAWRZKOW BeataZnfia 
53

LiStA Nr 29 - KOMITET WYBORCZY WYBORCoW MARIANA ZEI\ff-Y 54

1) ZEMLA Marian Roman

t'{aj*i;"j *"toi" oddanych glos6w otrzymali i zostali wybrani radnymi:

ZEMLA Marian Roman 
54

Z IiStY ff 29 KOMITET WYBORCZY WYBORCoW MARIANA ZEMLY

B.2) W zwiqtlu ztlm, i2=.-.- kandyd at6w ztslsamej listy (lista nr "-'-;) otr4malo najwigkszq

i r6wnq liczbg glosow:

l) z listy nr .:::::::::- radnlm mstd kandydat' kt6rego nazwisko umieszczone bylo w pterwszel

koleinoSci:

C. r) W zwiozlu z t1'rn, r2 --*.- kandydat6w z r6zrych list (isty nr =' .-'-) otrzlmdo najwigkszq

i rown4 liczbg glosow:

1) radnlm zostal kandydat z llsty nr '-..-' L16rej kanclydaci w okrggu lqczrie uz'yskali:= '.-

glos6w, czyli najwigcej glosow:
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2) radnfnr zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr "'::::. .':: w zwiqzks z \rn' ire takire lW a

liczba glos6w oddanych na kandydat6w z tych list byla r6wna:

D. a) W zwiqz-ku z tym, iZ w okrggu uyborczym liczba zarejesfowanych kandydat6w byla mniejsza

lub r6rma liczbie mandatow, ,ru"igpuj4cy zarejeshowani kandydaci uryskali mandaty radnego bez

E. 5) W "wiqz.ku z Rm, i2 w okrggu wyborcrym nie mstda zarejestrowana'2dna list4 wyborow nie

przeprowadzono i w olrrggu ...... * mandat6w pozostalo nieobsadzonych'

opis prz.bicgu lolo*mis w Pkt C-2

Wybory odbyly sig.

Glosowanie przeProwadzono.

L Crlos6w wa-anych oddano 
242

2. Na poszczeg6lne listy kandydat6w i kandydat6w z tych list oddano nastgpujqcq licdg glos6w

wainych:
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SLD 77

l) SZYJA Jacek Andrzel 
7l

Liste nr 2 - KW POLSKII' SI RON|IICTWO LUDOWB 262

I ) CABAN Kaziniera Helena 
I I 6

2) WALENTEK Zdzislaw WadYslaw 146

Listt nr 28 - KWW ZBIGNIEWA SIRKA 96

1) JANCZYK Teresa Maria ::
2) PIJET HenrYk Eugeniusz 

1rl

nayigcel waZnieoddanych gtos6w otrzymali i zostali rybrani radnymi:

CABAN Kazimiera Helena 
I 16

z listy m 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

WALENTEK Zdzislaw WadYslaw

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

B. 2) W "wiazku , tym, i2.-.- kandydat6w z tej sanej listy Qista nr ='--) otrzl'mdo najwigksz4

i rownq liczbg glosow:

l) z listy nr:i::-.---. radnlm z'std kanclyclat, kt6rego nazwisko umieszcmne bylo w pierwszej

koleinoSci:

C. 3) W zwraztu zttryr, i2 -- k:urclydatow z r6inych list Qisty nr ..-J otrzl'rnalo najwigkszq

i r6wn4 liczbg glos6w:
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l) radnyrn mstal kandydat z listy nr - =-, kt6rej kandydaci w okrggu lqczrie uzyskali = ...-

glos6w, czyli najwigccj glosow:

2) radn>.rn zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr ::- - w zwiqz'ku z tyn' ilE takig lq(.zrlla

liczba glosow oddanych na kandydat6w z tych list byla rowna:

D. a) W zwi.zlu z tym, rZ w okrggu wyborczln liczba zarejesl,o-rvanych kandydat6w byla mniejsza

frt.O*t" liczbie mandat6w, nasftp"jqcy tarejestrowani kandydaci u4''skali mandaty radnego bez

W okrggu:.--= mandat6w pozostalo nieobsadzonych

E. 5) W zwiqzlu ztym,iiw okrggU wyborc4m nie mstala zarejestrowana Zadna list4 wyborow nie

przeprowadmno i w okQgu -- mandat6w pozostalo nieobsadzonych'

opis przetieg! lo.owania $ Pld C-2

::::::.:::::::. , .-;:::: ,-
Okrgg nTborczy nr 3 obeimuj4cy 3 mandaty.

W9bory odbyly siq.

Glosowanie przeProwadzono.

l. Glos6w wa2nYch oddano 298

2. Na poszczeg6lne listy kandydatow i kandydat6w z tych list oddano nastppujqcq liczbq glosow

waulych:

Lista nr 1- KOMITET WYBORCZY SLD

1) ZAJ,{C Joanna Bronislawa

2) ZAK Henryk Anclrzel

Listf, nr 2 - KW POLSKIE STRONMCTWO LUDOWE

I) JEDRZEfEWS KA Ewa Mana

Z) MUSIK Eltbieta Renata

3) MASLON Blazej Piotr

Lista nr 28 - KWW ZBIGIIIEWA SIRKA

I ) BUDZIK Piotr Michd

2) WLOSZCZYKZenon
3) PIOTROWSKA Gabriela Alicla
ttalwigcel \nazoie oddanych glos6w otrzymali i zostali wybrani radnyrni:

BUDZIK Piotr Michal

z listy nr 28 KWW ZBIGNIEWA SIRKA

ZAK Henryk Andrzej

z listy ff I KOMITE-I WYBORCZY SLD

JQDRZEIEWSKA Ewa Maria

z lisf nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
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185
77

108
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127
86
86

216
103
70
43

103

108
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R.2' W z*rqzku " rym, i2 --. --.. - kandydat6w z tej samej listy (ista nr .-: -) otrzymalo najwigkszq

i r6wnq liczbg glosow:

l) z lis$ nr :::-::..= radnyn mstal kandydat' kt6rego nazwisko urieszcmne bylo w pierwszej

koleinodci:

C. 3) W zwi4zku z tym, iZ .'..:-.- kandydat6w z romych list (listy ru .-. .J ohrymdo najwigkszq

i r6wn4 liczbg glosow:

. 
''l) 

radnrmr zostal kandydat z llsb/' nr -:'.-, L16rej kandydaci w okrqgu lqcanie uzyskali '-..'-

2) radnym zostd, w wyniku losowania kandydat z listy nr -...- w zwiqzku z 5m' in t*2e lryma

fczba jlosow oddanych na kandydat6w z tych list byla rowna:

. . . ' . . . ' : : : : : : : :

D. a) w ,wi4.lu z t1m, i2 w okggu wltorczlm liczba zarejestrowanych kandydatow byla. mniejsza

lub rowna liczbie mandatow, n*thujqty zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez

pr zr-prow dzenia glosowania:

W okrpgu '.*.'- mandat6w pozostdo nieobsadzonych'

E. 5) W zwiqz-ku ztym,i2w okrggu wyborc4m nie zostda zarejestrowana zadna list4 wybomw nie

przeprowadzono i w okggu =- .. mandat6w pozostalo nieobsadzonych'

F

oph prz€Uegu lGoqmia w dd C 2

Okrgg wyborczy nr 4 obejmujqcy 5 mandat6w'

Wybory odbYlY sig.

Glosowanie PrzeProwadmno.

l. Glos6w wanrYch oddano 
424

2.Naposzczegolnelistykandydat6wikandydatowztychlistoddanonastgpuj4c4liczbgglosow
wahych:

Lista nr I - KOMITET WYBORCZY SLD

l) GORAJEC Jadwiga Wieslawa

2) LISZCZYK Agnieszka Lucj a

Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1) NOWAK Andrzej Adam

2) KLYTA JerzY Pawel

3) DROZDZ Grairyrakena

4) KUZIOROWCZ Wanda Teresa

5) KRZYCZMANIKPTzemYslaw

183
94
89

497
109
84
72
94

138

l il ll I ll llllil ll[lllllfllf luul|lll|ltllllulutllultlu1|lullllllllill ll I
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Lista nr 27- KW STOWARZYSZENIA MIESZKANCOW

1) KAMINSKA Wanda CecYlia

Z) KIDZIA Meslaw Stanislaw

l) STOLARSKI Miroslaw Antoni

4) KIAMA Bronislaw WalentY

5) GORNIAK Alfred
I.ista nr 2E - KWW ZBIGNIEWA SIRKA

l) SIREK Zbigniew Piotr

2) KOWALIK Teresa

3) GORNIAK Barbara Halina

4) GLOMBICA Wioletta Irena
Najwigcej wainie oddanych gfos6w otrzymati i zostali wybrani radnymi:

GORAJEC Jadwiga Wieslawa

z listy nr I KOMITE-I WYBORCZY SLD

KUZIOROWICZ Wanda Teresa

zlisry nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

NOWAK Andrzej Adana

zlisty nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

SIREK Zbigniew Pioh

z listy nr 28 KWW ZBIGNIEWA SIRKA

KRZYCZMANIK PrzemYslaw

z listy ff 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

B. 2) w zwiqzkr z tym , iL-..*=kandydett6w zbj sanej listy (ista nr -:- .-) otrzl'malo najwigkszq

i rown4 liczbg glosow:

1) z listy nr:..i::.:.:: radnlm mstd kandydat' kt6rego nazwisko umieszcmne bylo w pterwszel

koleino6ci:

c. r) w zwi4zlu ztsn,i ^.-= kandydat6w z ro:nrych list (isty nr:-........J otrzymalo najwigksz4

i r6wn4liczbg glosow:

l) mdnfm zostal kandydat z listy nr -'--' L16rej kandydaci w okrggu lqczrie uzyskali ...::-:=

glos6w, czyli najmgcej glosow:

2)radnvnrmstd,wwynikulosowaniakandydatzlistynr..:'. ':wzwiqz-kuztym'iEtakZElpzna
liczba glosow oddanych na kardydat6w z tych list byla rowna:

D.4)wzwiqzkuzqiD.,iLwokrqguwyborc4mliczbazarejestrowanychkandydat6wbylamnieFza
lub r6wna liczbie mandatow t*6p"icy tt"i*trowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez

przeprowadzenia glosowania:

W okrggu .... -= mandat6w pozostalo nieobsadzonych'

E. 5) w zwiqz-ku z4,izw okrggu wyborc4'n me zostala ,.t"j:.Io*^u zadna list4 wyborow me

prrepro*ud-no i *;olca$u -;- mandat6w pozostalo nieobsadzonych'
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f .
opis przebicg! lGowsnia w Pkt C 2

Okrgg wybortzy nr 5 obejmujqcy 2 mandaty'

Wlbory odbyty sig.

Glosowanie PrzeProwadzono
l x /

L Glqsiiw waaych oddano

Z. N*:pir:r"r"gihe listy kandvdat6w i fian$ydat6w z tych list oddano nastppujqcq liczbq glos6w

wa2nych:

Lista nr 1 - KOMITET VWORCZY SLD 194

l) BOREK Wlod zittierzKazimrerz 
84

2) MIGLUS Janina Florenbna 
I l0

Lista nr 27- KW STOWARZYSZENIA N{IESZKANC6W 84

l) KOMAR Halina Teresa i:
2) GRZYB Ha.lina Maria

Xajr"itcej wa;Zoie oddanych glos6w otrzymali i zostali wybrani radnymi:

BOREK WWlodzin iarzKazimierz 
84

z listy nr I KOMITET WYBORCZY SLD

MIGLUS Janina Florentyna 
I l0

z listy ff I KOMITET WYBORCZY SLD

B. 2) W zwiqzku z tyll, i2 *...-- kandydat6w z tej samej listy 0ista ff - -..-) otrzlmdo najwigkszq

i rownq liczbg glosow:

l) z listy nr ::: .-:..::: radrym mstd kandydat' kt6rego nazwisko umieszczone bylo w pterwszel

kolejno(ci:

C. r) W zwiqzku z tl'm, i2 -;:^- kandydat6w z roinych list (listy nr "--) otr4malo najwigkszq

i r6rrnq liczbg glosow:

l) radrym zostal kandydat z tlsty nr -'*'*, ktorej kandydaci w okrqgu l4cmie uzyskali -'--

glosow, czyli najwigcej glos6w:

2) radnrrm zostd, w wyniku tosowania kandytlat z listy nr .' -- w zwiqzlu z tym' in tak2e iryz:l.a

fi'"rlu nto.O* odd^vch na kandydat6w z tyoh list byla r6wna:

D. a) w ,wiqztu z ttm, iLw okrqgu wyborc4m liczba zarejestrow-anych kandydatorv uyt *tif1

lub r6wna liczbie man<tatdw, nusfipujqcy zarejestsowani kandydaci uryskali mandaty radnego bez

przqr ow dzenta $osowanla:

W okrggu........-.-. mantlat6w pomstdo nieobsadmnych'

E. 5) w zwiqztu z t),nx, iz w okrggu wyborclm me mstala 
T:j::Io*-u 

'ud"a lista' wybomw e

prr"p.o*ud-rro i * olcagu .'-l mandat6w pozostalo nieobsadzonych-

r ilr I ll llllll lll tllluulll|J[{$lllllluluullu[ululllllllllll lll
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t .
opi3 pflebi€8u losowmis w Pkt C.2

Okrgg wyborczy nr 6 obejmuj4cy 2 mrndaty.

Wybory odbyly sig.

Glosowanie przeProwadzono.

L Glos6w wa2nYch oddano 220

2. Na poszczeg6lne listy kandydat6w i kandydat6w z tych list oddano nastgpujqcq liczbg glos6w

wazrych:
Lista nr 1-KOMTET WYBORCZY SLD

l) WAWRZ\'1'{CZAK Maryla Halina

2\ DUKAI Malgorzata Magdalena

Listr nr 2 - KW POT SKIE STRONNICTWO LUDOWE

l) DUSZEL Bogdan Marceli

2') KIDAWSKA Marzena Edla

ListN nr 27 - KW STOWARZYSZENIA I\'IIESZKANCOW

l) BRZOZOWSKI Andrzej Julian
Xalwigcel waZnie oddanych gtos6w otrzymrli i zostali wybrani radnymi:

KIDAWSKA Marzena Edfa 
80

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

WAWRZYNCZAK Maryla Halina 
164

z listy nr I KOMITE-I WYBORCZY SLD

B.z)Wzwiazlrrztn,i2.:..=-kandydat6wztejsamejlisty(listanr'...-'-Jotrzyrndonajwigksz4
i r6wnq liczbq glosow:

l) z lisg nr i:::::..:::: raclnym mstd kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pterwszel

koleinoSci:

C. 3) W zwiqzku z tym, i2 -.-- kandydatow z roinych list 0isty nr ":--) otrrymdo najwigksz4

i r6wnq liczbg glosow:

l ) radnymzosta lkandydatz l is ty f f=-- 'k tore jkandydaciwokrggul4cmieuzyskal i - . - ;
glosow, czyli najwigcej glosow:

2)ra&nmmstd,wwynikulosowaniakandydatzlistynr-:-::wzwiqzL-uztlm'aetj&lislqfima
liczba elosow oddanych na kandydatow z tych list byla rowna:

D. 1) W zwiqzlu z t m. i2 w okrggu wyborcrym lrczba zarejestrowanvch kandvdatow byla mnie;sza

lub rowna liczbie mandatow- nastgpujqcy zafejestrowant kancyorci uryskali mandaty radnego bez

przeprowadzenia glosowama:

W okrggu .....- mandat6w pozostdo nieobsadzonych'

il ilI t ll llllll lll llllul|Ilt[ll{illllllllu;liululllu1llulrllllllll ll I
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E. 5' W zwiqzku z tym. ri w olrqgu wyborc4T n nie zostala zarejestrowana zadna lista- wyborow nie

przeprowadmno i w otcagu --i mandatow pozostalo nieobsadzonych'

il il ll I ll llllll lll llltluu![ulul[llllll]lllutllulutlll.l|l|llllllll lll
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l\,t.*" Zu rry me./rw zaufania;iezeli nie ma wpisac ,7arzut6w nie zglosmno": 
"*)

Y."\ Zwnttv czlonk6w Komisji; ie2eli nie ma wpisac ,7arzut6w nie zgloszono": 
**')

d  F r
-i: >

\"C(Piecz99'  Y l s \ l
Zdrymiki:

Zestawienia wynik6w glosowania z 6 ok9g6w wyborczych'

") Jezeli tre56 dotycz4ca danego punktu nie miesci sig na formularzra nalezy dol4czy6 iq do protokolu'

zaznaozajqc to w odpowiednim purkcie protokolu'
*") W razie zgloveruu ur""g poo p"h'ot*nik6w lub czlonk6w Komisji' stanowisko Komisji do zarartow

nalezy dolqczY6 do Protokolu

t) \trlpeloia siQ w razie nieprzepowa&enia r,ryborow w Korymkolwiek z ok9g6w wyborczych'

2) Wpehia sre tylko w st'tuacjach' o ldorych mowa w art l22 ust 2 Ordyucji wyborczej

3) Wvoehia sie Wlko w sytuacjach' o Llorych mowa w an l22 ust 3 Ordl'nacji wyborczel

a) Wpelnia sig tytko w sltuacji okeslonel w aa l88 Ordynacjt 
P.Tt?

ti wiiltt" tii ,i't" w przypadku okeslonym w art l08 ust 2 ordynacji wvborczej'

ll ll ll I ll llllll ll[!ll!||1!lll[u[l!l!![!lu;[ulul!!![lulllllllllll lll


