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Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu

WYBORY DO RADY POWIATU

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Rady Powiatu Wodzisławskiego sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Powiatową Komisję
Wyborczą w Wodzisławiu Śląskim.

I. Dla wyboru Rady Powiatu Wodzisławskiego utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 27 radnych.

II. Komisja stwierdziła, co następuje:

A.1) 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 i w związku z tym, ze względu na mniejszą liczbę kandydatów,
............. mandatów pozostało nieobsadzonych.

III. Komisja potwierdza, że otrzymała 93 protokoły głosowania od 93 obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i
uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na
poszczególne listy kandydatów ustaliła:

1. Na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów ważnych 52 617.
2. Liczba głosów ważnych oddanych w wyborach do Rady stanowiąca co najmniej 5% wszystkich

głosów ważnych z pkt 1, która stanowi warunek udziału list w podziale mandatów, wynosi 2631.
3. Warunek uzyskania co najmniej 5% głosów ważnych spełniły i w związku z tym prawo

do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach uzyskały listy następujących komitetów
wyborczych:
1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 422
2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 092
3) lista nr 24 KW RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA 4 162
4) lista nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 7 433
5) lista nr 26 KWW RUCH DEMOKRACJI SAMORZĄDOWEJ 5 319
6) lista nr 27 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W

POWIECIE
7 085

7) lista nr 28 KW RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ 5 104
4. Wobec niespełnienia warunku wskazanego w pkt 3 prawa do uczestniczenia w podziale

mandatów w okręgach nie uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:
1) lista nr ........ ................................................................... ...............
2) lista nr ........ ................................................................... ...............
3) lista nr ........ ................................................................... ...............
4) lista nr ........ ................................................................... ...............
5) lista nr ........ ................................................................... ...............



– 2 –

1789-fcb7-cb5a-0dde-edf5-ccf3-1725-87b3

Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu

IV. Komisja na podstawie zestawienia 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 w okręgach:

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które
uzyskały największe ilorazy wyborcze:
1 mandat dla listy nr 4.
1 mandat dla listy nr 5.
1 mandat dla listy nr 27.
1 mandat dla listy nr 28.

Radnymi zostali wybrani:
1) HAWEL Marek Ludwik

z listy nr 27 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W POWIECIE
2) KRZYSTAŁA Łukasz Wojciech

z listy nr 28 KW RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ
3) LOREK Michał Jan

z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
4) SMUDA Krystyna Małgorzata

z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2. W związku z tym, iż ............. kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr ...................................................... radnym został ..............................................,
którego nazwisko było umieszczone na liście w pierwszej kolejności.

3. 3) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba ............. kandydatów
umieszczonych na liście nr ...................................................... jest mniejsza niż liczba ............. mandatów
przypadających na tę listę.

4. 4) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba .............
kandydatów umieszczonych zarejestrowanych na liście w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez
przeprowadzania głosowania była mniejsza od liczby ............. mandatów w okręgu.

5. 5) Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu
............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.
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Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które
uzyskały największe ilorazy wyborcze:
1 mandat dla listy nr 4.
1 mandat dla listy nr 27.
1 mandat dla listy nr 28.

Radnymi zostali wybrani:
1) CYBUŁKA Piotr Stefan

z listy nr 28 KW RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ
2) MAGIERA Barbara

z listy nr 27 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W POWIECIE
3) TOPOL Dawid Piotr

z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2. W związku z tym, iż ............. kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr ...................................................... radnym został ..............................................,
którego nazwisko było umieszczone na liście w pierwszej kolejności.

3. 3) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba ............. kandydatów
umieszczonych na liście nr ...................................................... jest mniejsza niż liczba ............. mandatów
przypadających na tę listę.

4. 4) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba .............
kandydatów umieszczonych zarejestrowanych na liście w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez
przeprowadzania głosowania była mniejsza od liczby ............. mandatów w okręgu.

5. 5) Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu
............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.



– 4 –

1789-fcb7-cb5a-0dde-edf5-ccf3-1725-87b3

Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które
uzyskały największe ilorazy wyborcze:
2 mandaty dla listy nr 4.
2 mandaty dla listy nr 27.

Radnymi zostali wybrani:
1) CHLEBIK - TUREK Janina Teresa

z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2) KORBICA Andrzej Jan

z listy nr 27 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W POWIECIE
3) MAŁECKI Stanisław

z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
4) SEEMANN Zbigniew Antoni

z listy nr 27 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W POWIECIE
2. W związku z tym, iż ............. kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr ...................................................... radnym został ..............................................,
którego nazwisko było umieszczone na liście w pierwszej kolejności.

3. 3) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba ............. kandydatów
umieszczonych na liście nr ...................................................... jest mniejsza niż liczba ............. mandatów
przypadających na tę listę.

4. 4) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba .............
kandydatów umieszczonych zarejestrowanych na liście w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez
przeprowadzania głosowania była mniejsza od liczby ............. mandatów w okręgu.

5. 5) Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu
............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.
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Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 8 mandatów.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które
uzyskały największe ilorazy wyborcze:
3 mandaty dla listy nr 4.
2 mandaty dla listy nr 5.
1 mandat dla listy nr 25.
1 mandat dla listy nr 27.
1 mandat dla listy nr 28.

Radnymi zostali wybrani:
1) DROSIO Marian

z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2) JUZEK Roman Wawrzyn

z listy nr 27 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W POWIECIE
3) KAMIŃSKI Grzegorz Marek

z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
4) KRZYŻAK Adam Antoni

z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE
5) POŁEDNIK Barbara Ewa

z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
6) PRUS Dariusz Mirosław

z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
7) SERWOTKA Ireneusz Jerzy

z listy nr 28 KW RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ
8) SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew

z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2. W związku z tym, iż ............. kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr ...................................................... radnym został ..............................................,
którego nazwisko było umieszczone na liście w pierwszej kolejności.

3. 3) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba ............. kandydatów
umieszczonych na liście nr ...................................................... jest mniejsza niż liczba ............. mandatów
przypadających na tę listę.

4. 4) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba .............
kandydatów umieszczonych zarejestrowanych na liście w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez
przeprowadzania głosowania była mniejsza od liczby ............. mandatów w okręgu.

5. 5) Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu
............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.
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Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które
uzyskały największe ilorazy wyborcze:
1 mandat dla listy nr 4.
1 mandat dla listy nr 5.
1 mandat dla listy nr 24.
1 mandat dla listy nr 25.

Radnymi zostali wybrani:
1) PROCHASEK Dawid Mikołaj

z listy nr 24 KW RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
2) TOMASZEWSKA Jolanta Pelagia

z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
3) WALA Eugeniusz

z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE
4) WOJACZEK Jadwiga Rozalia

z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2. W związku z tym, iż ............. kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr ...................................................... radnym został ..............................................,
którego nazwisko było umieszczone na liście w pierwszej kolejności.

3. 3) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba ............. kandydatów
umieszczonych na liście nr ...................................................... jest mniejsza niż liczba ............. mandatów
przypadających na tę listę.

4. 4) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba .............
kandydatów umieszczonych zarejestrowanych na liście w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez
przeprowadzania głosowania była mniejsza od liczby ............. mandatów w okręgu.

5. 5) Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu
............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.
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Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które
uzyskały największe ilorazy wyborcze:
2 mandaty dla listy nr 4.
1 mandat dla listy nr 5.
1 mandat dla listy nr 26.

Radnymi zostali wybrani:
1) GLENC Teresa

z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2) JAKUBCZYK Daniel

z listy nr 26 KWW RUCH DEMOKRACJI SAMORZĄDOWEJ
3) RODAK Stefania Wanda

z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
4) SKATUŁA Tadeusz

z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2. W związku z tym, iż ............. kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr ...................................................... radnym został ..............................................,
którego nazwisko było umieszczone na liście w pierwszej kolejności.

3. 3) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba ............. kandydatów
umieszczonych na liście nr ...................................................... jest mniejsza niż liczba ............. mandatów
przypadających na tę listę.

4. 4) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba .............
kandydatów umieszczonych zarejestrowanych na liście w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez
przeprowadzania głosowania była mniejsza od liczby ............. mandatów w okręgu.

5. 5) Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu
............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.
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V.**) Zarzuty mężów zaufania; jeżeli nie ma wpisać „zarzutów nie zgłoszono”: ***)

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

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

VI.**) Zarzuty członków Komisji; jeżeli nie ma wpisać „zarzutów nie zgłoszono”: ***)

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

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

VII.**)Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników wyborów oraz ewentualnymi zarzutami
pełnomocników i członków Komisji; jeżeli nie ma wpisać „brak uwag”:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:
1) ........................................................................................... ................................................................
2) ........................................................................................... ................................................................
3) ........................................................................................... ................................................................
4) ........................................................................................... ................................................................
5) ........................................................................................... ................................................................
6) ........................................................................................... ................................................................
7) ........................................................................................... ................................................................
8) ........................................................................................... ................................................................
9) ........................................................................................... ................................................................

(pieczęć Komisji)

Załączniki:

Zestawienia wyników głosowania z 6 okręgów wyborczych.
**) 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.
1) Wypełnić w razie nieprzeprowadzenia wyborów w którymkolwiek z okręgów wyborczych;
2) Wypełnić w razie obsadzenia niepełnej liczby mandatów w trybie art. 188 Ordynacji wyborczej;
3) Wypełnić, jeżeli liczba kandydatów na liście jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających na tę listę;
4) Wypełnić; gdy liczba mandatów obsadzonych bez głosowania, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej

jest mniejsza od liczby mandatów w okręgu;
5) Wypełnić w razie braku zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w okręgu.


