Zalaczniki do uchwaly Paristvvowej Komtsji Wyborczej z dnia
6 pa/dziernika20!4 r.
(P07.

)

Zatacznik nr I

WYBORY DO RADY GM1NY/IVHEJSK1EJ"

PROTOKOL Z WYBOROW
do Rady Gminy w Chojnicach
(na/wa lady i gininy)

sporzadzony dnia 17.11.2014 r. przez Gminna. Komisjf Wyborcza. w Chojnicach
(Gminna. Miejska)

I. Dla vvyboru Rady Gminy w Chojnicach utworzono 15 okregow wyborczych.;
(Gminy. Miejskiej)

(liczba)

w kazdym okregu wyborczym wybiera sie 1 radnego.
II. Komisja stwierdzita. co nastepuje:
A. 1 Wyborow nie przeprowadzono w
okregu(ach) wyborczym(ych), tj. okregu nr

, nr

, nr

, nr

(liczba)

z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydatow na radnego, w zwiazku z czym
(liczba)

mandat(y/6w) pozostat(y/o) nieobsadzony(e/ch).
B.2 Gtosowania nie przeprowadzono w

okregach wyborczych, tj. okregu nr^-rr, nr...., nr ...., nr...., nr
(liczba)

w ktorych zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego.
III. A. Komisja potwierdza, iz otrzymata protokoty gtosowania od 15 obwodowych komisji wyborczych.
(liczba)

Na podstawie tych protokotow Komisja sporzaxlzita zestawienia wynikow gtosowania w okregach i uwzgledniaj^c liczby
gtosow waznych w okregach wyborczych oraz gtosow waznych oddanych na poszczegolne listy kandydatow (kandydatow z
tych list) ustalita nastepujace wyniki wyborow.

Okr^g wyborczy nr 1 obejmuj^cy 1 mandat.
Wybory odbyty s i f .
(wpisac. czy sie odbyty. czy nie)

Gtosowanie przeprowadzono .
(wpisac. czy przeprowadzono. czy nie)

I . Glosow waznych oddano
(liczba)

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano nastepujaca liczbe gtosow waznych:
STOLTMAN Dominik
(nazwisko i imi? - imtona)

1.

zgloszony/a przez KWW POROZIJMIENIE OBYWATELI GMINY CHOJNICE
Listanr 14

I

(skrot nazwv kornitetu wyborczego)

•

KONTEK Ryszard Stanislaw

2

:-

h

(nazwisko i imi^ -- imiona)

zgloszony/a przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE . Lista nr 15

>]

(skrbl nazwy komiielu wyborczego)

a?

Najwi^cej waznie oddanych gtosow otrzymat/a i zostat/a wybrany/a radnym/a.

I

KONTEK Ryszard Stanislaw
{nazwisko i imie

imiona)

i 5I

zgloszony/a przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE . Lista nr 15
(skroi nazwykomitetu wyborc/ego)-

B/ W zwiazku z tvm ,iz
rowna liczbe gtosow:

kandvdatow z list Hista nr ...

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskovvy

u

lista nr ...

lista nr ...

lista nr

) otrzvmaio naiwi

radnym(a) zostal(a) kandydat(ka) z listy nr TTTTTTTTTT poniewaz otrzymal(a) najwieksza liczbe gtosow w wiekszej liczbie
obwodow gjosowania

{nazwtsko i imic

imiona)

zgloszonv/a przez

Lista nr
ukrot nazuy komileln wvhorczeuo)

radnym(a) zostal(a). w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr
kandydaci uzyskali najwieksza liczbe gtosovv byfa rovvna:

w zwiazku z tym, ze takze liczba obwodow. w ktorej

(nazwtsko i imif - imioua)

zgtoszony/a przcz

Lista nr
fskrot naxwy komilelu \\yborczeyol

(opis przebiegu losowania}

C.4 W zwiazku z tym. iz w okregu wyborczym zostata zarejestrowana tylko jedna lista kandydatow, nast^pujaxy kandydat
uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia gtosowania:
(nazwisko i imi? - imiona)

zgloszonv/a przez

, Lista nr
(skrot nazwy komitetu -^yhorczeyo)

D.4 W zwiazku z tym. iz w okregu wyborczym nie zostaia zarejestrowana zadna lista, wyborow nie przeprowadzono i w
okregu nr 1 mandat pozostal nieobsadzony.

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy

-3Okr^g wyborczy nr 2 obejmuj^cy 1 mandat
Wybory odbyly sif.
iwpisac. czy si? odbyly, cz\)

Glosowanie przeprowadzono .
(wpisac. c/> przeprowadzono. czy nie)

1. GJosow waznvch oddano
(liczba)

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano nastepujaca liczb^ glosow waznych:

LAHN Piotr Jan

1.

,
/

(nazwisko i :mi<? - innona)

zeloszonv/a przez KOMITET WYBORCZY PSL. Lista nr 1
(skrot nazwv komitetu \vvborczego)

,
7

/\

KOLAKJozef
(nazwisko i imi? - imiona)

2. zgloszony/a przez KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GMINY CHOJNICE .
Listanr 14
(skrot nazwy komiletu wvborczego.l

I &

DR4ZKOWSKI Zbigniew IMiroslaw
(nazwisko i imi? - imiona)

3.

/glos/onv/a pr/ez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE. Lista nr 15

// 1

(skrot nazwy komifetu wyborczego)

Najwi^cej vvaznie oddanych gtosow otrzymat/a i zostat/a wybrany/a radnym/q:
KOLAKJozef
(nazwisko i imi? - imiona)

zeloszonv/a przez KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GMINY CHOJNICE . Lista nr 14

ib 3

(skrot nazwy komiletu \\yborczego)

B.' W zwiazku z tym ,iz
kandydatow z list (lista nr
najwieksza i rowna liczbe glosow:
radnym(^) zostat(a) kandydat(ka) z listy nr
liczbie obwodow u

lista nr

, lista nr

, listanr

) otrzymakt

, poniewaz otrzymat(a) najwi^ksz^ liczb§ gfosow w wi^kszej

(nazwisko i imif ~ imiona)

zaloszonv/a przez

.

Listanr .. ..

(skrot nazwy komitelii wyborczego)

radnym(c}) zostaf(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr
ktorej kandydaci uzyskali najwieksza liczbe giosow byta rowna:
(nazwisko i imi?

w zwiazku z tym, ze takze liczba obwodow, w

imiona)

zgtoszony/a pr/ez

Lista nr
(skrot nazvL-v komitetu wyborczcgo)

(opis przebiegu losowania)

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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C4. W zwiazku z tym. iz w okregu wyborczym zostata zarejestrowana tyiko jedna lista kandydatow. nastepujacy
kandydat uzyskat mandat radnego bez przeprowadzenia gtosowania:
Inazwisko i inlit; - iniiona)

zgloszony'a prz.ez

Lista nr
(skrol nazwy komiletu wyborczego)

D.4 W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostaia zarejestrowana zadna lista, wyborow nie przeprowadzono i w
okregu nr 1 mandat pozostat nieobsadzony.

Okr^g wyborczy nr 3 obejmujacy 1 mandat
Wybory odbyty sie.
(vvpisac. cz\? odbyly. c/y me)

GJosowanie przeprowadzono .
(\\pisac. c/\. czy nie)

1. Gtosow waznych oddano
(liczba)

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano nastepujacy liczb^ gtosow waznych:

RZEPINSKI Michat
(nazwisko i imit?

1.

imiona)

zgtoszony/a przez KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GMINY CHOJNICE .
Lista nr 14
(skrol nazwy komileiu wyborczeyo)

i6

G

d

£

„: 3

£

KUREK Jaroslaw
(nazwisko i imi$ - imiona)

2

zgloszony/a przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE. Lista nr 15

I

(skrot nazwy komitetu wyborczego)

INajwiecej waznie oddanych glosow otrzymat/a i zosta>/a wybrany/a radnym/q:
KUREK Jarostaw
(nazwisko i iini? - imiona)

zgloszony/a przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE, Lista nr 15
(skrot nazwy komitetu wyborczeyo)

B.' W zwiazku z tvm ,iz ..
.. kandvdatow z list (lista
najwieksza i rovvna liczbe glosow:
radnym(a) zostal(a) kandydat(ka) z listy nr
liczbie obwodow gtosowania

(nazwisko i imi?

lista nr ..

. lista ir ..

. lista nr ...

.) OtT2

"vmalo

, poniewaz otrzymal(a) najwieksza^ liczb^ gtosow w wiekszej

imiona)

xuloszonv/a przez

Lista nr
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

radnym(a) zostaJ(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr
ktorej kandydaci uzyskali najwieksz^ liczb? gtosow by)a rowna:

w zwiazku z tym, ze takze liczba obwodow, w

'

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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(iiazuiskn i m i i e

imiona)

/gfos/onv/a przez

Lista nr
(skroi nazwy komiteru wyborczego)

(opis przcbiegu losowania)

C4. W zwiazku z tym, iz w okr^gu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydatow, nast^pujacy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:
(naz\visko i imi^ • imiona)

zgk>szony/a przez

Lista nr
(skrot nazw\u \vyborczego)

D.4 W zwiazku z tym, iz w okr^gu wyborczym nie zostaia zarejestrowana zadna lista, wyborow nie przeprowadzono i w
okregu nr 1 mandat pozostaJ nieobsadzony.

Okr^g wyborczy nr 4 obejmuj^cy 1 inandat
Wybory odbyJy si^.
(wpisac. c/:\e odbyly. czy nie)

Gtosowanie przeprowadzono .
(\\pisac. cz> prTeprowadzono, czy nie)

1. Gtosow waznych oddano
(liczba)

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano nastepujaca liczb? gtosow waznych:

ZIMNICKI Sebastian
fnazwisko i imie - imiona)

zgtoszony/a przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE. Lista nr 15
(skroi nazwy komiietu wyborczego)

PIESIK Robert
(nazxvisko i imi? - imiona)

2. xgtoszon\Va przcv KWW ROBERTA PIESIKA. Lista nr 17
(skrot nazwy komiietu wyborczego)

•

GRASZK Katarzyna Danuta
(nazwisko i imi$ - imiona}

:

9

\c

I

zgtoszony/a przez KWW KATARZYNY GRASZK, Lista nr 18
(skroi nazwv komitelu wyborczego)

KNOPEIzbieta Danuta
(nazvusko i itnie - imiona)

4.

zglos/ony/a prze/ KOMITli'I' WYBORCZY WYBORCOW PRACU.IMY RAZEM.
Lista nr 20
tskrot nazuy kumiletit wyborc/.cgol

Syinbol kontrolny systemu informatvcznego i jego kod kreskowy

-6Najwiecej waznie oddanych glosow otrzymat/a i zostat/a wybrany/a radnym/a:
PIESIK Robert

(nazwisko i imi$ - imiona)

zgloszony/a przez KWW ROBERTA PIESIKA, Lista nr 17
(skrot nazwy komiietu wyborczego)

B.3 W zwiazku z tym ,iz
kandydatow z list (lista nr
najwieksz^ i rowna liczb? glosow:
-

radnym(a) zostal(a) kandydat(ka) z listy nr
liczbie obwodow gtosowania

, lista nr

, lista nr

, lista nr

) otrzymato

, poniewaz otrzymal(a) najwieksz§ liczbe glosow w wiekszej

(nazwisko i imi? - Imiona)

zgloszony/a przez

, Lista nr
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

-

radnym(a) zostal(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr
ktorej kandydaci uzyskali najwieksza liczbg gtosow byfa rowna:

w zwiazku z tym, ze takze liczba obwodow, w

(nazwisko i imi? - imiona)

zgloszony/a przez

, Lista nr

(skrot nazwy komitetu wyborczego)

(opis przebiegu losowania)

C4. W zwiazku z tym, iz w okr^gu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydatow, nastepujacy
kandydat uzyskai mandat radnego bez przeprowadzenia gfosowania:
(nazwisko i imi? - imiona)

zgloszony/a przez

(skrot nazwy komitetu wyborczego)

, Lista nr

D.4 W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostata zarejestrowana zadna lista, wyborow nie przeprowadzono i w
okregu nr 1 mandat pozostat nieobsadzony.

Okr^g wyborczy nr 5 obejmuj^cy 1 mandat
Wybory odbyty sie.
(wpisac, czy si? odbyly, czy nie)

Gtosowanie przeprowadzono .
(wpisac, czy przeprowao^ono, czy nie)

1. Gtosow waznych oddano
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano nastepujac(| liczbe gtosow waznych

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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GOMOLKA Slavvomir Andrzej
(nazwisko i irntf

imiona)

zgloszony'a przez KVVW POROZUMIENIE OBYWATEL1 GMINY CHOJNICE.
Lista nr 14
(skrot nazwy kuinitetu wyborczego)

DORAVVA Irena Teresa
(na/avisko i imi^ - imiona)

z.gloszony/a przez KWW ROZWO.I GMINY CHOJNICE.. Lista nr 15
tskroi nazwy komitetu wyborczcgo)

TRZYNSKI Eugeniusz Henryk
(nazwisko i m,;e

imiona)

zgloszonv/a przez KWW "SAMORZADNI". Lista nr 16

I •

(skrot nazuv komitetu wvborczeuo)

Najwigcej waznie oddanych gtosovv otrzymat/a i zostat/a wybrany/a radnym/^:
DORAWA Irena Teresa
(nazvvisko i imi? - imiona)

zgloszony/a przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE.. Lista nr 15

0

(skrot nazwy koitnietu wyborczego)

B.' W zwiazku z tym ,iz
kandydatow z list (lista nr
najwieksza i rowna^ liczbe gtosow:
radnym(a) zostaKa) kandydat(ka) z listy nr
liczbie obwodow gtosowania

, lista nr

, lista nr

, lista nr

) otrzymato

poniewaz otrzymat(a) najwifksz^ liczbe gtosow w wi^kszej

(nazwisko i imi? - imiona)

zgtoszony/a przez

Lista nr
(skrol nazwy komiietu \vyhorczego)

radnym(a) zostal(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr
ktorej kandydaci uzyskali najwieksza liczb^ glosow byta rowna:

w zwiazku z tym, ze takze liczba obwodow, w

(nazwisko i imi^ - imiona)

zglos/ony/a przez

, Lista nr
(skrol nazvvy komiietu wyborczego)

(opis przebiegu losowania)

C4. W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydatow, nastepuj^cy
kandydat uzyskat mandat radnego bez przeprowadzenia gtosowania:
(nazwisko i imi$ - imiona)

zgtoszony/a przez

Lista nr
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostata zarejestrowana zadna lista, wyborow nie przeprowadzono i w
okregu nr 1 mandat pozostat nieobsadzony.

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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wyborczy nr 6 obejmuj^cy 1 mandat
Wybory odbyty si?.
(\vpisac. czv si<p odbvly. czv me)

Glosowanie przeprowadzono .
(\vpisac. czy przeprowadzono. czy nie)

I . Gtosow waznvch oddano
(liczba)

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano nastepujaca liczbe gtosow waznych:

SAWICK1 Damian Kazimierz
(nazwisko i imie

imiona)

zgioszony/a przez KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GMINY CHOJNICE,
Lista nr 14

i

(skrot na/.\v> komiietu wyborczeuo)

STELMASZYK Tadeusz
(nazwisko i inii? - imiona)

zgloszony/a przez KWW ROZWO.I GMINY CHOJNICE. Lisla nr 15

C \j wazn

(skroi naz\»A' koinitetu vvyborczetio)

STELMASZYK Tadeusz
(nazwisko i imie -- imiona)

zgloszon\/a przez KWW ROZWO.I GMINY CHOJNICE. Lista nr 15

0

(sk'rot nazuy komitetu wyborczeeo)

\

1

W zwiazku z

najwieksza i rowna liczb^ glosow:
-

radnym(a) zostaKa) kandydat(ka) z listy nr
liczbie obwodow glosowania

poniewaz otrzymat(a) najwieksza^ liczbe glosow w wiekszej

(nazwisko i imi^ - imiona)

zgloszony/a przez

Lista nr
(skrot nazvvy komitetu wyborczego)

radnym(a) zostat(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr
ktorej kandydaci uzyskali najwieksza^ liczbe glosow byla rowna:

w zwiazku z tym, ze takze liczba obwodow, w

(nazwisko i imip -- imiona)

zgfoszony/a przez

Lista nr
{skrot nazwy komitetu wyhorczego)

(opis przebiegu losowania)

C4. W zwiazku z tym, iz w okr^gu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydatow, nast^puj^cy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:
(nazwisko i imi?

imiona)

/gtoszony/a prze/

Lista nr
(skroi nazvw komiieui wyborczeiiu)

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskovvy
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D. 4 W zwiazku z tym, iz vv okregu wyborczym nie zostata zarejestrowana zadna lista, wyborow nie przeprowadzono i w
okregu nr I mandat pozostal nieobsadzony.

Okr^g wyborczy nr 7 obejmujijcy 1 mandat
Wybory odbyly si$.
fwpisac. cz\e odbyly. a\)

Gtosowanie przeprowadzono .
(wpisac. czy przeprowadzono, czy me)

I . Gtosow waznvch oddano
fliczbai

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano nast^pujaca liczbe glosow waznych:

SLIWINSKI Eugeniusz Andrzej

1.

(nazwisko i imie - iniiona)

] (o

zgloszony/a przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC. Lista nr 3
(skrot nazu-v komitetu wyborczego)

6

BOROWICKA Bozena Kazimiera
(nazwisko i iinif - imiona)

2. zgloszony/a pr/ez KWW POROZUMIEN1E OBYWATELI GMINY CHOJNICE,

Lista nr 14
(skrot naz\vv komitetu wyborczego)

j

STANISLAWSKI Piotr Pawel
(nazwisko i iniip - iniiona)

3.

zgloszony/a przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE. Lista nr 1 5

4

(skrot nazwy komitetu wyborczego)

&6
k ,f

Najwi^ccj waznie oddanych gtosovv otrzymat/a i zostat/a wybrany/a radnym/q:
(nazwisko i imie - imionai

z a k)s/on\/a prxcz

Lista nr
(.skrot nazu.\u wyborczego)

B/ W zwiazku z tym j'z 2 kandydatow z list (lista nr 3, lista nr 14, ) otrzymalo najwi^ksza i rown^ liczb^ glosow:

liczbie obwodow glosowania

(nazwisko i imi?

imiona)

zgtoszony/a pr/c/

Lista nr
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

radnym(a) zostal(a). w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr 14 w zwiazku z tym, ze takze liczba obwodow, w
ktorej kandydaci uzyskali najwieksz^ liczbe gtosow byla rowna:
BOROWICKA Bozena Kazimiera
(nazwisko i imi^ - imiona)

zglos/ony/a przez KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GMINY CHOJNICE,
Lista nr 14
(skrot nazwv komitetu wyborczego)

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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Losowanie odbylo sie w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej \ Chojnicach o godziniednia 17.11.2014 r. o godzinie6.00 . O
miejscu i terminie losouania zostali powiadomieni petnomocnicy komitetow wyborczych. W losovvaniu brali udziat wszyscy
c/tonkowie Gminnej Komisji Wyborczej oraz peinomocnik KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GM1NY CHOJNICE. Do
jednakowych. nieprzezroczystych kopert wtozono dvvie kartki z vvypisanymi nazwiskami i imionami kandydatow oraz numerami list.
Po wymieszaniu kopert \\o koperte. w ktorej znajdowata sie kartka z nazwiskiem kandydata z listy nr 14 - Borowieka
Bozena Kazimiera, ktora odc/ytano i okazano.
(opis przebiegu losowania)

C 4 . W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym zostata zarejestrowana tylko jedna lista kandydatow, nastepujaxy
kandydat uzyskat mandat radnego bez przeprowadzenia gtosowania:
(nazwisko i iini? - imiona)

zgtoszony/a przez

Lista nr
(skrot nazwy komifelu wyborczego)

D.4 W zwiazku z tym. iz w okregu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wyborow nie przeprowadzono i w
okregu nr I mandat pozostat nieobsadzony.

Okr^g wyborczy nr 8 obejmuj^cy 1 mandat
Wybory odbyly sie.
(wpisac. czy sie odbyK. czy nie)

Glosowanie przeprowadzono .
(wpisac. czy przeprowadzono. czy nie)

306

i . Gtosow waznvch oddano

(liczba)

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano nastepuj^ca liczbe gtosow waznych:

GRUZLINSKI Stefan Roman

1.

(nazwisko i imie - imiona)

zgtoszony/a przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC.. Lista nr 3
(skrot nazwy komitetu wvborczego)

/3T

MROZEK GLISZCZYNSKI Zbigniew
(nazwisko i imie - imiona)

2

zgloszony/a przez KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GMINY CHOJNICE.
Lista nr 14

•

4 ,.f

4

.t

(skrot nazwy komitetu wyborczego)

GRALA ANDRZEJ
(nazwisko i imie - imiona)

3.

zgloszonWa przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE.. Lista nr 15
(skrot naz\\ komitetu wyborczeyo)

Najwiecej waznie oddanych glosow otrzymal/a i zostal/a wybrany/a radnym/q:

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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GRUZLINSK1 Stefan Roman
u i d / \ M s k i > i imi? - imiona)

zgloszon\a przez K.W PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC.. Lista nr 3
(skrot nazuy kormletu wyborczetjo))

' :

B.' W zwiazku z tym ,iz
kandydatow z list (lista nr
najwieksz^ i rowna liczbe glosow:
radnym(tj) zostaJ(a) kandydat(ka) z listy nr
liczbie obwodow glosowania

, lista nr

, lista nr

lista nr

) otrzymalo

, poniewaz otrzymal(a) najwieksza liczbe glosow w wiekszej

(nazwisko i imi? - imiona)

zgtoszony/a przez

Lista nr
(skroi naz^y komilelu wyborczego)

radnym(a) zostat(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr
ktorej kandydaci uzyskali najwieksza liczbg glosow byta rowna:

w zwiazku z tym, ze takze liczba obwodow, w

(nazwisko i imi? - imiona)

zgtoszony/a przez

, Lista nr
(skrot nazwv konutelu wyborczego)

(opis przebiegu losowania)

C4. \ zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydatow, nastepuj^cy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia gtosowania:
(nazwisko i imi? - imiona)

zgloszony/a przez

(skroi naz\vy komitelu wyborczego)

Lista nr

D.4 W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostata zarejestrowana zadna lista, wyborow nie przeprowadzono i w
okregu nr i mandat pozostal nieobsadzony.

Okr^g wyborczy nr 9 obejmuj^cy 1 mandat
Wybory odbyty sif.
(vvpisac. czy si? odbyh. czy nie)

*

Gtosovvanie przeprowadzono.
(wpisac, czy przeprowadzono. czy me)

1. Glosow waznych oddano
(liczba)

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano nastepujax^ liczbe glosow waznych:

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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KUCZKOWSKA Krvstvna Lucvna
(nazwisko i imie

1.

imiona}

/gloszonya pr/ex KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GMINY CHOJNICE.
Lista nr 14

//
//

n
u 7//

GOLOCHOWICZ Edwin Roman
(nazwisko i imie

imiona)

/glos/onya przex KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE . Lista nr 15

9

(skrot nazwv komitetu wyborczego)

f

Najwifcej vvaznie oddanych glosow otrzymat/a i zostal/a wybrany/a radnym/^:
KUCZKOWSKA Krystyna Lucyna
{nazwisko i imi$ - imiona)

/gloszonya przez KWW POROZUMIENIK OBYWATELI GMINY CHOJNICE.
Lista nr 14

4 0 /[

(skrot nazwv komiletu \vyborczego)

B.' W zwi^zku z tym ,iz
kandydatow z list (lista nr
najwi^ksza i rowna liczbe glosow:
-

radnym(§) zosta}(a) kandydat(ka) z listy nr
liczbie obwodow «losowania

lista nr

, lista nr

, lista nr

) otrzymato

, poniewaz otrzymaKa) najwieksza liczb? gtosow w wi^kszej

(nazwisko i imie - imiona)

/otos/onv/a przez

.

Lista nr
(skrot nazwy komitetu wyborczeyo)

radnym(a) zosta](a). vv wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr
ktorej kandydaci uzyskali najwieksza liczbg glosow byta rowna:

w zwiazku z tym, ze takze liczba obwodow, w

{nazwisko i imi$ - imiona)

zgloszony/a przcz

.

Lista nr
(skrdl nazwy komiletu wyborczeyo)

(opis przebicgu losowania)

C4. W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym zostaia zarejestrowana tylko jedna lista kandydatow, nastepujacy
kandydat uzyskaJ mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:
(nazwisko i imi? - imiona)

zgloszon) /a przez

Lista nr
(skrbi nazwy komitetu wyborczego)

L
D.4 W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostata zarejestrowana zadna lista. wyborow nie przeprowadzono i w
okregu nr I mandat pozostal nieobsadzony.

Symbol kontrolny system u informatycznego i jego kod kreskowy
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Okr^g wyborczy nr 10 obejmuj^cy 1 mandat
Wybory odbyfy sie.
l \\pisac. c/\e odbyK. czy me}

Glosowanie przeprowadzono .
(\\pisac. czy pizeprowadzono, czynie)

1. Glosow waznych oddano
(liczba)

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano nastepujaca liczbe glosow waznych:

ZYCMUNT Patryk Krzysztof
(nazuisko i inn? - imiona)

1.

zgloszonv/a przez KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GMINY CHOJNICE.
Lista nr 14

i56

(skrot nazwy komitetu wyborczego)

JAZDZEWSKI Benedykt
2.

(nazwisko i iniie - imiona)

]

zgloszony'a przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE, Lista nr 15
(skrot nazxvy komitelu wyborczego)

Najwi^cej vvaznie oddanych glosow otrzymat/a i zostat/a wybrany/a radnym/q:
JAZDZEWSKI Benedykt
(nazxvisko i imi?- imiona)

zgloszony/a przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE, Lista nr 15

A. 0 4

(skrot nazwy komitetu wyborczego)

B."' W zwiazku z tym ,iz
kandydatow z list (lista nr
najwieksza i rown^ liczbe gtosow:
radnym(a) zostat(a) kandydat(ka) z listy nr
liczbie obvvodow "losowania

, lista nr

, lista nr

, lista nr

) otrzymato

, ponievvaz otrzymal(a) najwi^ksz^ liczbe gtosow w wiekszej

(nazwisko i imic - imiona)

zaloszonv/a przez

.

.

.

. Lista nr .. .

(skrot nazwy komitetu wyborczego)

radnym(a) zostat(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr
ktorej kandydaci uzyskali najwieksza liczbe giosow byla rowna:

w zwiazku z tym, ze takze liczba obwodow, w

(nazwisko i imie - imiona)

•

zgtoszonv/a przez

Lista nr
(skrot nazwy komitetu wyborczego)
—

—

(opis przebiegu loscnvania)

C4. W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym zostata zarejestrowana tylko jedna lista kandydatow, nastepujacy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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<na/v\isko i imie - rmiona)

zgloszony/a przez
(skrot nazvvy komitetu xvyborczego)

Lista nr

D.4 W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostata zarejestrowana zadna lista, wyborow nie przeprowadzono i w
okregu nr 1 mandat pozostaf nieobsadzony.

Okr^g wyborczy nr 11 obejmuj^cy 1 mandat
Wybory odbyty sif.
(upisac. cz\; odbyly. CA me)

Gtosowanie przeprowadzono.
(wpisac. C2Y przeprowadzono. czy nie)

1. Gtosow waznvch oddano
(liczb

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano nastepujaca liczbe gtosow waznych:

Pruska Ewa

(nazwisko i imi^ - iiniona)

y

I. zgJoszony/a przez. KW FJRAWO 1 SPRAWIEDLIWOSC., Lista nr 3
Iskrot nazwy koniitetu wyborczego)

/

t±

0

BRUDNOCH Ireneusz Wincenty
(nazwisko i imie - imiona)

2. zgloszony/a przez KWW POROZUMIENIE OBYWATELI G M I N Y CHO.INICE.
Lista nr 14
(skrot nazwv komitelu vvyborczesiO)

:

00

i

/I

STASIEKJan

(nazwisko i imi^ - imiona)

3.

zgloszony/a przez KWW ROZWOJ GMfNY CHOJNICE, Lista nr 15
(skrol nazwv koniifeiu wyborczego)

Najwiecej waznie oddanych glosow otrzymai/a i zostal/a wybrany/a radnym/^:

] i, 6

Pruska Ewa

(nazwisko i imi? - imiona)

zgloszony/a przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC, Lista nr 3
(skrol nazwy komitetu wyborczego)

B." W zwiazku z tym ,iz
kandydatow z list (lista nr
najwieksza i rowna liczbe gtosow:
radnym(a) zostat(a) kandydat(ka) z listy nr
liczbie obwodow gtosowania

, lista nr

lista nr

, lista nr..

) otrzymalo

poniewaz otrzymat(a) najwieksza liczbe gtosow w wiekszej

(nazwisko i tmip - imiona)

/gios/onx/a pr/c/

(skrot nazv\ komiteui wyhorczeyo)

Lista nr

radnym(a) zostat(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr
ktorej kandydaci uzyskali najwieksza liczbe gtosow byta rowna:
Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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(nazwisko i imi? - tmiona)

zgloszony/a przez

Lista nr
(skrot nazwy konutetu wyborczego)

(opis przebiegu losowania)

C4. W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydatow, nastepujacy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia gtosowania:
(nazwisko i imitj - imiona)

zgtoszony/a przez

Lista nr
(skrot nazwy kotnitetu wyborczego)

D.4 W zwiazku z tym. iz w okregu wyborczym nie zostata zarejestrowana zadna lista, wyborow nie przeprowadzono i w
okregu nr 1 mandat pozostal nieobsadzony.

Okrfg wyborczy nr 12 obejmuj^cy 1 mandat
Wybory odbyly si$.
{wpisac. czy sie odbyty. czy nie)

Gtosowanie przeprowadzono .
(wpisac- czy przeprowadzono. czy nie)

1. Gtosow waznych oddano

(liczba)

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano nastepujaca liczbe glosow waznych:

LESZCZYNSKI Tadeusz
{nazwisko i imi? - imiona)

zgtoszony/a przez KWW ROZWOJ GM1NY CHOJN1CE, Lista nr 15
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

SIKORA Kazimierz
(nazw-isko i imi? - imiona)

2.

zgloszony/a przez KWW WSI SLAWL;CIN. Lista nr 19
(skrot naz\vy komitetu wyborczego

Najwigcej waznie oddanych gtosow otrzymal/a i zostal/a wybrany/a radnym/^:
SIKORA Kazimierz
(nazwisko i imi? - imiona)

zgtoszony/a przez KWW WSI SLAW^CIN. Lista nr 19
(skrot nazwy komilctu wyborczego)

B.' W zwiazku z tym .iz
kandydatow z list (lista nr
najwieksza i rowna^ liczbe gtosow:
-

radnym(a) zostat(a) kandydat(ka) z listy nr
liczbie obwodow gtosowania

lista nr

, lista nr

lista nr

) otrzymato

poniewaz otrzymal(a) najwieksz^ liczbe gtosow w wi^kszej

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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(nazwisko i imi^ - imiona)

zgloszony/a przez

Lista nr ....
(skrot nazwy koiniietu wyborczego)

-

radnym(a) zostat(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr
ktorej kandydaci uzyskali najwieksza liczbe gtosow byla rowna:

w zwiazku z tym, ze takze liczba obwodow, w

(nazwisko i irnie - imiona)

zgloszony/a przez

, Lista nr
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

(opis przebiegu losowania)

C4. W zwiazku z tym, iz w okr^gu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydatow, nastepjuj^cy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia gtosowania:
(nazwisko i imie - imiona)

zgloszony/a przez

(skrot nazwy komitetu wyborczego)

, Lista nr

D.4 W zwiazku z tym, iz w okr^gu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wyborow nie przeprowadzono i w
okregu nr 1 mandat pozostat nieobsadzony.

Okr^g wyborczy nr 13 obejmuj^cy 1 mandat
Wybory odbyly si$.
(wpisac. cz> sie odbyty, czy nie)

Gtosowanie przeprowadzono .
(wpisac. czy przeprowadzono. czy nie)

1. Gtosow waznych oddano

(liczba)

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano nastepujaca liczbe glosow waznych:

KUJAWSKI Tadeusz
(nazwisko i imi? - imiona)

zgloszony/a przez KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GMINY CHOJNICE,
Lista nr 14
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

0

KANIKOWSKI Wladyslaw
(nazwisko i imi? - imiona}

2.

zgloszony/a przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE, Lista nr 15
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

Najwigcej waznie oddanych gtosow otrzymat/a i zostat/a wybrany/a radnym/q:
KUJAWSKI Tadeusz
(nazwisko i imi? - imiona)

zgloszony/a przez KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GMINY CHOJNICE,
Lista nr 14
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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B.' W zwiazku z tym ,iz
kandydatow z list (lista nr
najwieksza i rowna_ liczb? gtosow:
-

radnym(cj) zostat(a) kandydat(ka) z listy nr
liczbie obwodow gtosowania

, lista nr

, lista nr

, lista nr

) otrzymato

, poniewaz otrzymat(a) najwieksza liczbe glosow w wiekszej

(nazwisko i imi? - imiona)

zgtoszony/a przez

, Lista nr
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

-

radnym(a) zostat(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr
ktorej kandydaci uzyskali najwieksza^ liczbg gtosow byte rowna:

w zwiazku z tym, ze takze liczba obwodow, w

(nazwisko i imi? - imiona)

zgtoszony/a przez

, Lista nr
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

(opis przebtegu losowania)

C4. W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym zostata zarejestrowana tylko jedna lista kandydatow, nastepuj^cy
kandydat uzyskat mandat radnego bez przeprowadzenia gtosowania:
(nazwisko i imi? - imiona)

zgtoszony/a przez

, Lista nr
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W zwi^zku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostata zarejestrowana zadna lista, wyborow nie przeprowadzono i w
okregu nr 1 mandat pozostal nieobsadzony.

Okr^g wyborczy nr 14 obejmuj^cy 1 mandat
Wybory odbyJy siq.
(wpisac. czy si^ odbyly. czy nie)

Gtosowanie przeprowadzono .
(wpisac. czy przeprowadzono, czy nie)

1. Gtosow waznych oddano

L.rr..>/....
(liczba)

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano nastepuja^ liczb§ gtosow waznych:*

JESZKE Krzysztof
(nazwisko i imie - imiona)

zgfoszony/a przez KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GMINY CHOJNICE.
Lista nr 14
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

LOBODA Danuta
(nazwisko i imi? - imiona)

2.

zgloszony/a przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE., Lista nr 15
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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LOBODA Danuta
(nazwisko i imt? - imiona)

zgloszony/a przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE.. Lista nr 15
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

B.' W zwiazku z tym ,iz
kandydatow z list (lista nr
najwieksza i rowna liczbe gtosow:
radnym(a) zostat(a) kandydat(ka) z listy nr
liczbie obwodow glosowania

, lista nr

, lista nr

lista nr

) otrzymato

, ponievvaz otrzymal(a) najwieksz^ liczbe gtosow w wi^kszej

(nazwisko i imie - imiona}

zgtoszony/a przez

, Lista nr
(skrot nazvvy komitetu vvyborczego)

radnym(a) zostat(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr
ktorej kandydaci uzyskali najwi^ksz^ liczbg gtosow byla rowna:

w zwiazku z tym, ze takze liczba obwodow, w

(nazwisko i imie - imiona)

zgtoszony/a przez

, Lista nr
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

(opis pizebiegu losowania)

C4. W zwiazku z tym, iz w okr^gu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydatow, nastepuj^cy
kandydat uzyskat mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:
(nazwisko i imie - imiona)

zgloszony/a przez

, Lista nr ....
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W zwiazku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostata zarejestrowana zadna lista, wyborow nie przeprowadzono i w
okregu nr 1 mandat pozostal nieobsadzony.

Okr^g wyborczy nr 15 obejmuj^cy 1 mandat
Wybory odbyJy sie.
(wpisac. czy si? odbyty. czy nie)

Gtosowanie przeprowadzono.
(wpisac. czy przeprowadzono, czy nie)

1. Gtosow waznych oddano
(liczba)

2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydata z tych list oddano nastepujac^ liczbe gtosow waznych:

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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(nazwisko i imi? - iniiona)

zgtoszony/a przez KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GMINY CHOJNICE,
Listanr 14

3

(skrot nazwy komiletu wyborczego)

BORZYCH Franciszek Zygmunt
(nazwisko i imi$ - imiona)

zgtoszony/a przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE, Lista nr 15
(skrot nazwy komilelu wyborczego)

Najwigcej waznie oddanych gtosow otrzymat/a i zostat/a wybrany/a radnym/q:
BORZYCH Franciszek Zygmunt
(nazwisko i imie - imiona)

zgloszony/a przez KWW ROZWOJ GMINY CHOJNICE, Lista nr 15

i

(skrot nazwy komitetu wyborczego)

B.' W zwi^zku z tym ,iz
kandydatow z list (lista nr
najwieksz^ i rowna liczbe gtosow:
radnym(a) zostat(a) kandydat(ka) z listy nr
liczbie obwodow gtosowania

, lista nr

, lista nr

, lista nr

) otrzymato

, poniewaz otrzymal(a) najwi^kszg liczb? glosow w wiejkszej

(nazwisko i imi? - imiona)

zgloszony/a przez

Lista nr
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

-

radnym(a) zostat(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr
ktorej kandydaci uzyskali najwieksz^ liczbe gtosow byta rowna:

w zwi^zku z tym, ze takze liczba obwodow, w

(nazwisko i imi? - imiona)

zgloszony/a przez

, Lista nr

(skrot nazwy komitelu wyborczego)

(opis przebiegu losowania)

C4. W zwi^zku z tym, iz w okregu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydatow, nast?puj^cy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:
(nazwisko i imi? - imiona)

zgloszony/a przez

, Lista nr
(skrot nazwy komitetu wyborczego)

D.4 W zwi^zku z tym, iz w okregu wyborczym nie zostata zarejestrowana zadna lista, wyborow nie przeprowadzono i w
okregu nr 1 mandat pozostat nieobsadzony.
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-20IV."*' Adnotacja^o wniesieniu przez osoby pelniace funkcj? mezow zaufania uwag z wymienieniem konkretnych
zarzutow*"'; jezeli nie ma, wpisac ,,brak zarzutow" lub ,,brak osob pelniacych funkcje mezow zaufania":
,,brak osob pelniacych funkcjf mezow zaufania"
V.""'

Adnotacje o wniesieniu przez czlonkow Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutow***'; jezeli nie ma,
wpisac ,,brak zarzutow ":
,,brak zarzutow"

VI. ' Inne uwagi; jezeli nie ma, wpisac ,,brak uwag"
,,brak uwag"
Przy sporzadzeniu protokolu obecni byli:
1) Muzolf Marzena - Przewodniczaca
(nazwisko i imic — imiona. funkcja \ Komisji)

2) Misztal Renata - Zastepca Przewodniczacej
3) Malgorzata Adaszewska - Cztonek
4) Loriska Monika Kamila - Czlonek
5) Erdmahska Halina Elzbieta - Cztonek
6) Sosihski Andrzej Leon - Czlonek
7) Stolp Marian Wiktor - Czlonek

Zataczniki:
Zestawienia wynikow glosowania z 15 okregow wyborczych.
(liczba)

Protokof(y) obsadzenia mandatow bez gtosowania z

0

okregu(ow) wyborczego(ych).

(liczba)

niepotrzebne skreslic lub pominac
Jezeli tresc dotyczaca danego punktu nie miesci si(j na formularzu. nalezy dotaczyc j^ do protokotu, zaznaczajac to w
odpow iednim punkcie protokolu.
W razie zgfoszenia uwag przez osoby pelniace funkcje mezow zaufania lub czlonkow Komisji. stanowisko Komisji do
zarzutow nalezy dolaczyc do protokolu
Wypelnia sie w razie nieprzeprowadzenia wyborow w ktorymkolwiek z okregow wyborczych.
Wypehiia sie w sytuacji. o ktorej mowa w art. 380 Kodeksu wyborczego.
Wypelnia sie tylko w sytuacjach. o ktorych mowa w art. 443 ij 2 Kodeksu wyborczego.
,
Wypelnia sie tylko w sytuacjach. o ktorych mowa w art. 434 ij 2 Kodeksu wyborczego.

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy

