WYBORY DO RADY POWIATU

PRoToKÓŁ Z wYBoRow
do Rady Powiatu Piaseczyliskiego spoľządzony dnia l8 listopada 20|4r' przez Powiatową Konisję Wyboľczą w
Piasecznie
29
I. Dla wyboru Rady Rady Powiatu Piaseczyńskiego utworzono 6 okręgów wyboľczych w których łącnie wybierano
radnych.
It. Komisja stwierdziła, co następuje:
1.'Wyboiów nie przeprowadzońo-w _ okľęgu(ach) wyborczym(ych)' tj. okľęgu nr - z powodu braku zarejestrowanei
listy ŕandydatów na radnego, w związku Z Czyl11- mandatów pozostało nieobsadzonych'

w - okręgach wyborczych, tj. okręgu -' w których - |iczba zarejestrowanych
kandydatów była równa liczbie mandatów w _lub - liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza od liczby
manáatów w -íw zvłiąz|a ztym, ze względuna mniejszą liczbę kandydatów, - mandaĘ pozostaĘ nieobsadzone

2.2 Głosowania nie przeprowadzono

III. Komisja potwierdza, iŻ otrzymała protokoły głosowania od 109 obwodowyclr komisji rł'yboľczycli.

Na podstawie tych protokolów Konrisj a sporządzila zestawienia wyników głosowarria w okl'ęgach i uwzględniając
liczby głosów waznýchw okręgach wyborczych oraz głosów waimych oddanych naposzczególne listy kandydatów
ustaliła:

l.
2.

Na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów waŻnych 56029.
Liczbagłosow ważnych oádanych w wyboľach do Rady stanowiąca' co najmniej 5% wszystkich głosow ważnych
z pkt l, któľa stanowi warunek udziafu list w podziale mandatów, wynosi 2801,45.

3.

Warunek wskazany w pkt 2 spelnily i w związku z tym pľawo do uczestniczenia w podziale mandatów
uzyskaly listy następujących komitetów wyborczych:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
4.

Lista
Lista
Lista
Lista

nĺ 3nr

4-

14 406

Kw

Prawo i Sprawiedliwość
KW Platforma Obywatelska RP

t6'756
t2 438

nr 3l- KWW NASZA GMINA-NASZ POWIAT
nr 21- KWW WSPOLNER AZEl/r
Listanr 3l-KWw Klub Ronľoju

Lista nr

4 016
3 648

24- Kww ''PRZYJAZNY SAMoRZĄD''

Wobec niespelnienia waľunku wskazanego w pkt

2

3 069

prawa do uczestniczenia w podziale mandatów nie

uzyskaly listy następujących komitetów wyboľczych:

l.

Lista nr

6- KKW

1 696

SLD Lewica Razem

}.Ą

${codebaľ}

ł

ľ,ffťll,(

Ą

Iv.

Komisja na podstawie zestawień wyników głosowania w okręgach

i uwzględniając|iczby

głosów ważrych w

okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych naposzczegolne listy kandydatów i kandydatów z tych list
ustaliła wyniki wyborów w okręgach:

okľęg wyborczy nľ l obejmujący 9 mandatów.
Wybory odbyły się,
Głosowanie przeprowadzono'

Komisja stwierdza, że w okręgu wyborcrym mandaty przypadają następującym listom. które tlzyskaĘ
naj

większe ilor azy wy borcze

3 mandaty dla listy

:

nĺ 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość

4 mandaty dla listy nr 4 -

KW Platforma Obywatelska RP

l

mandat dla listy llĺ 20 -

Kww NASZA GMINA_NASZ PowIAT

l

mandat dla listy rlĺ 2I -

Kww WSPÓLNERAZEM

Radnymi zostali wybrani:

l) ołdakowski Wojciech Jeľzy
z listy nr 3 Klü/ Pľawo i Sprawiedliwość
2) Paprocka Katarzyna Agnieszka
z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość
3) Żegliński Marcin Jacek
z listy nľ 3 KW Prawo i Sprawiedliwość

4) Putkiewicz Daniel Stanisław
z lisý nr 4 KW Platforma obywatelska RP
5) Lubianiec Ewa KaÍarzyna
z listy nĺ 4 KW Platforma obywatelska RP
6) Rasiński Włodzimierz Henryk
z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
7) Ross Tadeusz Edward
z listy nr 4 KW Platfoľma obywatelska
8) Zalewski Józef

z listy nľ 20

RP

KwwNAsZA GMINA-NASZ POWIAT

9) obłąkowska-Kubiak Katarzyna Agnieszka
z listy nľ 2l KIýt/w WSPOLNERAZEM
2.1

'\N

związku Z tym, iż -kandydatów otrzymało równą |iczbę głosów uprawniającą do przyznania

im mandatu z listy nľ -radnym(ą) został(a) _

'
który(a) otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów głosowania.

|N związku, z tym, iŻ takŻe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa,
radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a)
3'1

Symbol kontrolny systemu informatycznego
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-34. Komisja stwierdza, Że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:
- liście nľ - () jest mniejsza niż|iczba mandatów przypada1ących na tę listę C).

Komisja stwierdza, Że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatów umieszczonych na
zaľejestrowanej(ych) liscie/listach rv okľęgu' którzy uzyskali nlandaty ľadnych bez pľzepľowadzan\a głosowania (-)
była mniejsza od liczby mandatów w okęgu ().
5.a

w

6.a Komisja stwierdza, Że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych
nieobsadzonych 0 mandatów

ola'ęgu pozostaje

okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandatów.
Wybory odbyĘ się'
Głosowan ie przeprowadzono,

l.

Komisja stwierdza, że w okęgu wyborczym mandaty przypadają następującyrn listotn, które uzyskały

największe iloraąy wyborcze:

2mandaĘ dla listy nľ 3 - KW Pľawo i Sprawiedliwość
2 mandaty dla listy nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP
Radnymi zostali wybrani:

l) Grzesło Michał
z listy nr 3 KW Pľarvo i Spľarviedlilvość
2) Kalicińska Honorata
z listy nľ 3 KW Prawo i Sprawiedliwość

3)Lis Zdzisłavĺ Jerzy
z listy nĺ 4 KW Platforma obywatelska RP
4) Beľnacka-Rheims Maria Malgoľzata
z listy nľ 4 KW Platforma obywatelska RP

2.''W związku ztym, iż -kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przymania
im mandatu z listy nr -radnym(ą) został(a) - ,
który(a) otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów głosowania.
3.1

W związku, z tym, iŻ takŻe liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była ľówrla,

radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a)

4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczon1,ch na
- liście nr - () jest mniejsza niŻliczba mandatów przypadających na tę listę (-)'

-

5.u Komisja stwierdza, Że
mandat(y) nie został(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatów umieszczonych na
zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okľęgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania głosowania (-)
była mniejsza od liczby mandatów w okręgu (-)'

6.4 Komisja stwieľdza' Źe wobec niezarejestrowania Żadne1 listy kandydatów na radnych
nieobsadzonych 0 mandatów

okľęg wyboľcry nr 3 obejmujący 4 mandatów.

w

okľęgu pozostaje

ľ
IJ

Mű

-4Wybory odbyły się'
Głosowanie przeprowadzono,

Komisja stwierdza, że w okIęgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskaĘ

l.

naj
1

większe iloĺazy wyborcze

mandat dla listy nr 3 -

:

KW Prawo i Sprawiedliwość

I mandat dla listy nr 4 - KV/ Platforma Obywatelska RP
2 mandaý dla

lisý nr20 - KwwNASZA GMINA-NASZ PowTAT

Radnymi zostali wybrani:
7) ZaĺzecznaBoŻena
z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość

2) Str zy żew ski Arkadiusz
z lisý nr 4 KW Platforma obywatelska RP
3) Zieliński Dariusz Antoni
z listy nľ 20 Kww NASZA
4) Rutowicz Marek
zlisĘ nr.20 Klü/w

GMINA-NASZ PowlAT

NASZA GMINA-NASZ PowIAT

|N związku Z tynl, iŹ -kandydatów otrzylnalo rówrlą liczbę głosów uprawrliającą do pľzyznan'a
im mandatu z lisĘ nr -radnym(ą) został(a) - ,
2.1

który(a) otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów glosowania.

3.3

W związku, Z VÍÍ|,iŻ taV2e liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa'

radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a)

4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów rrmieszczonych na:
_ liście nr - (-) jest mniejsza nizliczbamandatów przypadających na tę listę C).

że _

mandat(y)niezostał(y) obsadzony(e) bowiemliczbakandydatów umieszczonychna
zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okęgu, którzy uzyskali rnandaty ľadrrych bez przeprowadzania głosowania (-)
5.aKomisjastwierdza,

była mniejsza od liczby mandatów w okľęgu (-).

6.a Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych
nieobsadzonych 0 mandatów

w

okręgu pozostaje

okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandatów.
Wybory odbyły się,
Głosowanie pľzeprowadzono,

l.

Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaý przypadają następującym listom, które uzyskały
naj

l

większe ilor azy wyborcze

mandat dla

:

lisĘ nĺ 3 - K'ü/ Prawo i Sprawiedliwość

2 mandaty dla listy nľ 4 - KW Platforma obywatelska RP

5

l

mandat dla

lisý rlr20 - KwwNAsZA GMINA-NASZ PowIAT

Radnymi zostali wybrani:

l) Muszyński Seľgiusz Franciszek
z lisý nr 3 KW Prawo i Spľawiedliwość
2) Januszko Sebastian Karol
z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
3) Gut Ksawery
z listy nr 4 KW Platforma Obyrvatelska RP

4) Mioduszewska Maria
z listy nĺ 20 Kww NASZA

GMINA-NASZ Pow]AT

2.3'W związku zlym, iż -kandydatów otrzymało ľówną liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr -radnym(ą) został(a) - ,
który(a) otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej liczbie obrvodów głosorvania.

3.3W zwlązku, ztym, iżtakże liczba obwodów, w któľej kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była rórvna,
radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a)

4. Komisja stwierdza, Że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e). bowiem liczba kandydatów tlmieszczon;,ch na:
- liście nr _ (-) jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających na tę listę (-).
5.a Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatów umieszczonych na
zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okľęgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania głosowania (-)
była mniejsza od liczby mandatów w okľęgu (-).

6.a Komisja stwieľdza, Źe wobec niezarejestrowania żadnej
nieobsadzonych 0 mandatów

lisý

kandydatów na ľadnych

w

okręgu pozostaje

okľęg wyborczy nľ 5 obejmujący 4 mandatów.
Wybory odbyły się,
Głosowan ie przepľowadzono,

1'

Komisja stwierdza, że w okľęgu wyborcąlm mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały
naj

l

większe ilor azy wyborcze

mandat dla listy nľ 3 -

:

KW Prawo i Spľawiedliwość

2 mandaty dla listy nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP

l

mandat dla listy nľ 20 -

Kww NASZA GMINA-NASZ PoWlAT

Radnymi zostali wybrani:

l) Lichocki Roben Andrzej
z lisĘ nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość
2)

I

Sĺop Tadeusz Zdzisław
z listy nr 4 KW PlatÍbrrrla obywatelska RP
l-J

illilĺ(
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3) Laskowski Zygmunt

z

lisý nr 4 KW Platforma obywatelska RP

4) Poterała Bożena

z listy nr 20 KWW NASZA GMINA-NASZ POWIAT

lł,l złłiązkvztym, iż -kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą ďo przynlania
im mandatu z listy nr -radnym(ą) został(a) - ,
który(a) otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów głosowania.

2.3

3'1Ył związkl, z Ęm, 1z takzę liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa,
radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a)

4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonychna:
- liście nľ - (-) jest mniejsza niŻliczba mandatów przypadających na tę listę (-).
5.a Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatórv tlnlieszczonych na
zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okręgu, któľzy uzyskali mandary radnych bez przeprowadzania głosowania (-)
była mniejsza od liczby mandatów w okręgu (-).

ó.a Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych
nieobsadzonych 0 mandatów

w

okľęgu pozostaje

okręg wyborczy nr ó obejnlujący 4 mandatów.
Wybory odbyĘ się,
Cłosowanie przeprowadzono,

l.

Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaĘ przypadają następującym listom, które uzyskały
naj wi

ększe ilor ary wyb or cze:

l

mandat dla listy nľ 3 -

l

mandat dla

KW Prawo i Sprawiedliwość

lisĘ nľ 4 - KV/ Platforma obywatelska RP

2 mandaý dla

lisĘ nr 20 - Kww NASZA GMINA-NASZ Pow]AT

Radnymi zostali wybľani:

l) Albinowski Marcin Mariusz
z listy nľ 3 KW Prawo i Sprawiedliwość
2) Porębski Kazimieľz Julian
z lisĘ nr 4 KW Platforma obywatelska RP
3) Pająkiewicz Joanna

z listy nľ20 KWW NASZAGMINA_NASZ PowIAT

4) Puchała Sylwesteľ Rajmund
z listy nľ 20 Kww NASZA GMINA_NASZ POWIAT
2.3 |N

związkľztym,iŻ-kandydatow otrzymało równąliczbę głosów uprawniającą doprzyznania
im mandatu z listy nr -radnym(ą) został(a) - ,
który(a) otrzymał(a) największą liczbę glosów w większej liczbie obwodów głosowania.
3'1 1ł,ĺzwiązkv,

z

tym, 1z łakze liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą

I

7

radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a)

4' Komisja stwierdza, Że - rnandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowieln liczba kandydatów umieszczonych na
- liścienr - () jest mniejsza nizliczbamandatów przypadających na tę listę ().
5.a Komisja stwierdza, Że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatów umieszczonych na
zarejestrowanej(ych) liscię/listach w okľęgu, którzy uzyskali rnandaty radnych bez przeprowadzania głosowania (-)
była mniejsza od liczby mandatów w okľęgu ().

6.' Konlisja stwierdza, Żę wobec rriezarejestrowania Żadnej listy karrdydatÓw na radnych w okĺęgu pozostaje
nieobsadzonych 0 mandatów

v.')

Adnotacja o wniesieniu przez osoby peŁriące funkcję mężów zaufania Uwag z wymienieniem konkretnych
zarzutów" lub,,brak osób pełniącyclr Íunkcję lrlęŻów zaufaĺla'':

zarzuł'ow"\; jeŻeli nie lna, wpisać

',bľak

-b_-ľ_ąk..p-s..ób.'pęln:ąęy_c_h'.-funk'-cję..I',lęZg-w..Zą*fp_nią

vL-)

Adnotacje o wniesieniu przez człollków Komisji uwa1 z wymienieniem konkľetrrych zarzlltow"s' jeŻe|i nie ma,

wpisać,,brak zarzutőw"

:

brak zarzutów

VII.') Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać ,,brak uwag''
_b_ľ_ąk.._lł_wae

Przv spoľzłdzeniu Ílrotokolu obecni byli:

l

Da|kowska Barbara

2

Kozłowski Andrzej _ CZŁONEK

3

Rorvińska Alina _ CZI'ONEK

4

Swiderski Wojciech Adam

Ewa- CZŁONEK

b
Đ,Ga

- CZŁONEK

(podpis)
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(podpis)

Ł
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{Ńľuł' í,

5

Wierzbic Erva _ CZŁONEK

ó

WoŹniak_Makola Krystyna Elżbieta _

7
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Załączniki:

Zestawienia wyników głosowania z 6 okręgów wyborczrych.
Protokółobsadzeniamandatów bez głosowania z 0 okręgów wyborczych

) Jeżeli treśćdoýcąca danego punktu nie mieścisię na formularzll,na|eĘ dołączyćją do protokoŁu, zamaczając to w
odpo wiednim punkcie pľotokołu.

") W razie zg]osz.eniaUwagprzez osoby pełniące funkcję mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji
do zarzatów naleĘ dołączyé do protokołu.
l Wypełnia się w razie nieprzeprowadzeniawyborów w którymkolwiek z okręgów wyborczych.
'zWypełnia się w ľazie nieprzeprowadzeniagłosowania w którymkolwiekz okręgów wyborczych.

3Wypełniasiętylkowsytuacjach,októrychmowawart.444$3'wzwiązkttzaĺI'233$2Kodekstlwyborczego
u

Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w arÍ.434 $ 2 Kodeksu wyborczego.
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