
DO RADY GMI\V/M1IŁJSK1£J « grmnif do 20 tyś.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

di) Rad}1 Gmin} Bodzechóu sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą
w

] r Dla wyboru Rady Gminy Bodzediów utworzono 1 1 okręgów wyborczych.

]]. Komisja stwierdziła, co

AJ) Wyborów nie przeprowadzono w ............. okręgach wyborczych, ij. cikr^gu nr ............. , nr
— ......... , nr ,;:„•:;",•;.. z powodu braku zanyflstrowanycb lisi kandydatów na rudnych, w /wią/ku
z tzym ..'i.n.-iTT:: mandatów pozostaje n ieo b sadzonych.

U. Głosowania nic przeprowadzko w .̂-̂ — r..- okręgach wyborczych, tj. w okręgu nr .............. nr
TTT. .......... nr .............. w których liczba tart!Jegtroivan>£;h kandydatów była równa lub mniejsza
od liczby mandatów w okręgach. Po obsadzeniu mandatów bez gfobowania w okręgach tych
pozostaje ............ mandatów nieobsadzonych.

tli. A, Komisja potwierdził, iż utrzymała protokoły głosowania od 1 2 obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgach i
uw/gledniaJŁ|c liczby głosów warny cn w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na
poszczególne listy kandydatów i kandydatów z ł y c h list, ustaliła następujące wyniki wyborów.

wyhcirczy nr l obejmujący 2 mandaty,

Wybory odbyły śle.

Głosowanie przeprowadzono.

L Głosów ważnych oddano 658
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z łych lisi oddano nast<;puiac3 liczb? głosów

LisU nr l — KOMITET WYBORCZY SLD I3D

l ) WÓJCIK Arkadiusz Krzysztof l JO

Listu nr 4 — K\V PLATFORMA OBYWATELSKA RP 151

] ) JURY5 Mfljgor/jita Hdena 139

2) KOLASA Jan 12

Listu nr 16 — KW OSTRÓW IECK1 RUCH SPOŁECZNY 66

J } GRUDZIEŃ Gmsgorz 66

Lista iir 17 — KWW "NASZA GMINA BODZF.CHOW" 543

1) ŁEBEK Mai i n E Izb id a 341

2) CISLK Wiesław 202

Listu iir 2N — KWW MARIUSZA KRÓL 145

1} KRÓL Mariusz 145
Vii v. m ,-j „.,!,••'. odclnnyth ^łoatiw utrz.^mnli i /usiali w^brjini rolnymi:

CISEK Wiesław 202

z listy nr 17 KWW |HNASZA GMINA BODZECHÓW"

ŁEBEK Maria Elżbieta 3 4 1

z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA BODZECHÓW"

B. l h W iwJi^ku /. tym, iż ............. kandydatów z tej samej listy (lisia nr ...:.. -.iT.-r:} oir^ymab największą
głosów:
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[) 7. list}1 nr
kolejności;

radnym zesłał kandydal, którego iwwisko umieszczone było w pierwszej

ytC. W związku z tym. i/ :
i równą liczbą głosów;

kandydatów z różnvch list (listy nr ............. ] otrzymało

1) radnym zoslał kandydat 7. listy nr klórej kandydaci w okręgu łącmie uzyskali -
ów, czyli najwięcej głosów:

2) radnym zoslał, w wynifcu losowania kandydal z lisly nr rr̂ r̂ r: w związku z lvm, ze lakże łączna
liczba głosów oddanych n,i kandydatów z lych fEst byra równa:

D. *' W związku z tym, iż w okr^u wyborc/ym lit/ba iarej nitrowany c h kandydatów była niniejsza
lub równa liczbie mamlaiów, następujący zarejestrowani kandydaci u/yskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia -i ,.••. .n ,

W okręgu pozostało nieobsEidzonych.

E. 5* W związku ?. tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana todnn lista, wyborów nie
przeprowadzono i w okięgu TT: ........ ̂  mandatów pozostało n ieob sadzonych.

F.
npu ptabiegu pkl C 2

w.^borc/> nr 2 ohrjTimjncy l m.indut.

Wybory odbyły się

Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano 323
2, Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczb? głosów

ważnych:

Lisia nr 17 — KWW "NASZA CM1NA BODZECHÓW" 130

}) STĘPIEŃ Marin n Jan 130

Lisia Dr 22 — KWW ITANNV MASTERNAK 193

1) MASTERNAK Hanna Władysława 193
Vi i^i. . n nażnir udclanych gloso"1 otrzymali i zostali wybrani rudni mi:

MASTERNAK Hanna Władysława 193

z listy nr 22 KWW HANNY MASTERNAK

fl. * W związku z tymt ii »»..»,,..,.„ kandydatów z tej samej listy (lisia nr ,-...,..,.„,) otrzymało największą
i równą liczby głosów:

I) z listy nr ............. radnym został kandydat, którego na/.^isko umieszczone by[o w pi
kolejności:

5)C. W związku z tym, iż
i równą liczbę głosów:

Kandydatów z różnych lisi (listy nr ^.-TTTTTTT^T) otrzymało największą

4c41-ea72-9d82-d604-f 176-796 b-B 18f-89bC
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I) radnym został k nuK-Lii z listy nr ............. , które] kandydaci w okręgu
, czyli najwięcej Ciosów:

2) radnym /Ofital, w wyniku losowania kandydat z listy nr w związku 7. tym. ze także łączna
liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa:

D. ' W związku ł, tym* jz * okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
Jub równa lic/bic mandatów, nosl̂ pujucy zarejestrowani kandyduu uzyskali mandaty radnego bez
przeprowadzenia głosowania:

W okręgu ......... mandakn% ptjrosialo nieobsad7on>ch

E. ' W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie zestala zarejestrowana /adna lista, wyborów nie
przeprowadzony i w okręgu ............. mandatów pozostało nieohsad7ronych.

iv |ik( C13

Ol,r, - wjrborczy nr 3

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono

] . Uioso" wA^nych inlUŁino 336

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych lisi oddano następująca liczbę głosów
ważnych:

Lista nr 2 — KW POLSKIF STRONNICTWO LUDOWE 63

l) KORPACKA Łucja Jadwiga 63

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 20

l) TARNOWSKA Wi o Ictta Justyna 20

Lista nr 16 — KW OSTROWIECKI RUCH SPOŁECZNY 6J

l) CHUDAK Waldemar Adam 62

Lista nr 17 — KWW "NAS/A GMINA HODZECHÓW" MO

l) WÓJTOWICZ Henryk Marian 110

Lista nr 19 — KWW "KOBIETA TEŻ POTRAFI11 80

I) MATYJASF.K Jolanta 80
NajnifCej wa/.nii oddanych piiisow otrzymali i zostali vt>bmni rmlnymi;

WÓJTOWICZ Henryk Marian 1 10

zlistym 17 KWW -NASZA GMINA BODZECHÓW"

B.2J W związku 2 tym, iż ............. kaixlydatćw z tej samej lisiy (lista ni rrT^TTrr) oirzymafo największą
i równą Liczbę g foso w:

1) z listy nr ............. radnym wstat kandydat, którego nazwisko umiiRwront; było w pierwszej
kolejności:

MJCfKC na parafowanie sirgnj1 pfZłi

niepotrzebne skreślić






















