WYBORY DO RADY GMINY,MIf,JSKIf,J')
PROTOKOL Z WYBOR6W
do Rady

cniny Rybno sporz4dzony dnia l7_t L2014 r. przez cminn4 Komisjg Wyborczq w Rybnie

I. DIa $yboru Rady cminy Rybno utworzono t5 okrgg6w wyborczych.;
w kazdlm okegu wyborczym wybien si9 I mdnego.
II.,Komisja srwierdzila. co nasrqpuje:

A.'Wyborow nie przepro\^adlono w ---------- olrggurach I slborczym()ch),1i. otreAu _________
nr
z powodu brak! zarejestrowanych list kandydatow na radnego, w zwi4zku z c2ym'______il_____manaar6lv pozosralo

nieobsadzonych.
B.'?

Glosowania nie przeprowadzono w

----.------.,okr?gach wyborcr/ch, tj. okrggu

w kt6rych zar€jestrowano tylko jedn€go kandydata na radn;go.

III. A. Konisja potwier&a,

-__---

iZ otrzymata protokoly glosowania od 9 obwodowych komisji wyborczych.

Na.podstawie tych protokot6w Komisja sporzqdzita zestawienia wynik6w glosowania w okggach i uwzglgdniaiqc
liczby gtos6w waznych w okrygach wvborczych oraz glos6w waznych oddanych na poszczeg6lne risry k;niydantw
(kandydat6w z qich list ustalila nast9puj4ce wyniki wybor6w.

Okeg wyborczy nr I obeimuiqcy I mandat.
Wybory odbyly sie
(wpis:, .a sk odby\. c4 ni€)
Glosowanie odbyio sig

1.

278

Gtos6w wa.aych oddano

2. Na poszcz€g6ln€ listy kandydat6w i kandydata z tych lisr oddano nasrgpuj4cq ticzbg glos6w waznych:

BOJAROWSKI Piotr
zgloszr!ny

2

VzEz KomiEt Wyborczy Wyborc6w cniny Rybno. Lista nr

7
|5

ROZENTALSKI Jan
zE oszony Wzez Komitet Wyborczy Wyborcdw Samorzqd 2014, Lisla nr I 6

RYDEL Piotr Eugeniusz
4toszoly ptz.z Komitel Wyborczy Wyborc6s PIOTRA KAMINSKTDGO. Lista nr I7

8

I

Naiwi$c€j watnie oddenych glos6w oirzymal i zos.al wybrany radnyn:
RYDEL Piot Eugeniusz
zgloszony prrez Komitd Wyborczy wlborcdw PIOTRA KAMINSKIEGO. Lista

Synbol kontrolny systemu informatycznego ijego kod krcskowy

nr l?

I

8

-2-

-

radnym zostal kandydat z lisb, nr
obwod6w glosowania

----------,

poniewaz otrzymal najwilksz4 liczbg gtosow w witksz€j liczbie

---- ----- ---------,

w wyniku losowania -________ z listy fi _-_______ vt zwi4zku z IJm,2E
takze liczba obwod6w, w kt6rej kandydaci uzyskati najwitksz4 liczb? gtos6w byla r6wna:

--------.-

Vzez

------.---,

Lisla nr

(opjs pz.biesu

C.o W zwiAzku z rym,

losordir)

iz w okpgu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydat6w,

nast9puj4cy

kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia gloso\aania:

{

W zwiqzku z tym, iz w okrygu wyborczym nie zostala zarejesfowara zaalna ljsta, wybor6w nie przeprowadzono i
w okggu nr I mandat pozostal nieobsadzony.
D.

Okrfg wyborczy nr2 ob€jmujQcy

1

nandat.

Wybory odbyly sif
Glosowanie odbylo si9

1.

ctos6w waaych

oddan"

,i"9,9,

2. Na poszczeg6lne listy kandydat6w i kandydara z rych list oddano nastgpujqc4 liczbe glos6w waznych:

LABICKA Dorora Ewa
zglosmaaptz.z Komitel Wyborczy Wyborcdw cminy Rybno. Lista nr

2

KORNACKI Andr2ej
zAtos ny Vzez KomitetWyborc2y Wyborc6s Sa.norzad 2014. Ljsta

I

6

ft

16

Najwigcej wsZnie oddanych glos6w otrzymsla i zostal wybrany radnym:
Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskou,

2,

|5

-3,
KORNACKI Andrzei
zgloszona prz€z Komitel Wyborczy Wlborc6w Samorzqd 20t4. Lkta

D. vt /Elqzru z ttrt

pt/e/

6

16

.tz ----------____- Mnqldatow z trsl (_____-___) orr4malo ndj$ielsza

radn4 zostala kandydatka z listy nr
liczbie obwoddw glosowania

--------.

nf

-----------.I

isu nr

----------,

i

poniewaz otrzymala najwilksz4 liczbe gtos6w

---------

--,

(opi

----*----

D.

w

a

---------.

I

isra

nr

w wilkszej

zwipk'l ztym, ze

rebittu loswrn)

C.a W zwi4zku z Bm, i2 w okggu wyborczlm zosrala zarejestrowana tylko jedna lista kandydat6w,
kandydat uzyskat nandat radnego bez przeprowadzenia gtosowania:

pr/e/

lczbt

--------.

w wyniku losowania
z lisry ff
\r
takz€ liczba obwod6w, w kt6rej kandydaci uzyskali najwitksz4 liczbg glos6w byta r6wna:

---------

r6wnE

nast

ujacy

--------.

W zwiqzku z t],m, iz w okggu \ryborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wybor6w nie przeprowadzono i

oklgu

ff

I mandat pozostal nieobsadzony.

Okrfg wyborcry nr3 obejmuj4cy I nandat.
wybory odbyly sip
(w$., .a

sir odbyty,

ca nit)

Glosowanie odbylo si9

L Ctosdw wanych

oddan"

,r3_0J,

2. Na poszczeg6lne listy kandydat6w i kandydata z tych list oddano nastgpujAce ticzbg glos6w wa2nych:

l

KAMI.iSKI Piob
zeloszony ptzEz Komilet Wybo.czy Wyborc6w PIOTI|A KAMINSKIEC,O, Lista nr | 7

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod keskowy

9

-4-

WANDZLEWICZMeek
zgoszony prrEz Koniret Wyborcz) prawo i Sprawiedli$osd. Lisra nr

9
3

LEWALSKI Bartlomiej

3

9

z8loszony przez Komitet Wyborczy Wyborcdw Cminy Rybno. Lista nr I 5

9

Nejwiec€j wainie oddanych gtos6w otrz:ymal i zostrl wybrany rsdnym:
KAMINSKI Piorr
zgloszony przez Komitet Wyborczy Wyborcdw PIOTRA r-{MIrilSKIEC0, Lisra

nr l7

B.,wzwi4zkuztym,iz--___-_-.kandydatowztisrr-.-.@
elosdw:

-

radn),rn zostal kandydat z listy nr

obwodiw glosowania

------------,

poniewaz orrzymal najwigksze liczbe glos6w w wigkszej liczbie

---------

---------

w *],niku Iosowania
z lisry nr
w zwi4zku z tym, ze
lakze liczba obwod6w, w ktrirej kandydaci uzyskali najwigkszq liczbg gtosdw byla r6wna:

--,

.--------ptzet

---------,1

isla

n,

--------.

(opr p@blsu

lolNdi')

C.a W zwiqzku z Bm, iz w okggu wyborczlm zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydar6w, nast9puj4cy
kandydat uzyskat mandat radnego bez przeprowadzenia gtosowania:

a

W zwiqzku z tym, i2 w ok{gu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna tista, wybor6w nie przeprowadzono i
w ok9gu ltl I mandat pozostal nieobsadzony.
D.

Okrrs wyborey nr

4

obejnujqcy

I

mandsi.

Symbol kontrolny systemu infomatycznego i jego kod keskowy

Wybory odbyly si9
(*p,s., .4 ye odbyly, q

nn)

Closowanie odbylo si9

1.

Glos6w waarych

oddano
ut"Xq,

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

KONICZ Mdcin
zglosrony przez Komitet Wyborczy Pralo i Sprawiedtiwosi, Lisra nr 3

2

KENSKI Piorr l,uk6z
zetoszony Wzez Komitet Wyborczy Wyborc6$ Samorz4d 2014. Ljsra nr 16

ZAKRZEWSKI L€szek
zgtos2ony ptzez Komit€t Wyborczy Wyborc6w cminy Rybno, Lista nr

4

2

2

9
15

WYSOCKA Agnieszka
zgloszfnapt:Rz Koftiret Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludo$e, Lista nr

8

l

Nrjwi9cej wsZnie oddanych glo!6w otrzynda i zostala wybrana radn4:
WYSOCKA Agnieszka
zgloszony przez Komilet Wyborczy Pohkie Stronniclwo Ludowe. Lista

B.' W zwiezku z
glos6w:

-

tm

,iz

-----------

radnym zostal kandydat z listy nr
obwod6w slosowania

kandydat6w

---------,

nr

6

I

z list (-----------------) otrzymalo

najwigkszq

I

rOvnnq liczb9

poniewaz otrzymal najwitkszq liczbt glos6w w wi9ksz€j liczbie

w wFiku losowania -------------- z listy fi
w zwiqzku z ts/m, ze
takze liczba obwod6w, w kt6rej kandydaci uzyskaii najwigkszq liczbt gtos6w byla r6wna:

---------,

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskory

----------

-6-

C.a W zwiqzku z tym, iz w ok4gu \ryborczym zosrala zarejestrowana tylko jedna lisra kandydat6w, nasrlpujqcy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:

a

D.

W zwi4zku z tym, i2 w okr9gu wyborczrm nie zostala zarejestrowana 2adna lista, wybor6w nie przeprowadzono i

w okr€gu nr

1

mandat pozostal nieobsadzony.

Okreg wyborczy nr 5 obeimujqcy I nandat.

'

L;D"*.6'!.ddlrh.a.n

Closowanie odbJlo si9

1.

288

Glos6w waznych oddano

2. Na poszczeg6lne listy kandydat6w i kandydata z tych list oddano nastgpuj4cq liczbg glos6w waznycbi

WIERZBICKI EugeDiusz
zEloszony przez KoDitet Wyborczy Wyborc6s Gminy Rybno, Lista

I

tr

u

15

KOZLOWSKA Jolanb
zdotzona pnez Komilel Wyborczy Pohkie Srronnidwo l-udowe, Lhta nr I

3

I

ROZENTALSKI Grzegorz
zglosmny ptzez Komitet Wyborczy Wyborc6w Samorz4d 2014, l-ilta nr | 6

Najwiecej waZni€ oddanych glos6w otrzymal i zostal l*ybrsny radrym:
ROZENTAI-SKI Crz.Borz
zgloszony pr*z Komilel Wyborczy Wyborcdw Smorz4d 2014,

B." W zwiezLu z qm ,i2
glosow:

-

-----------

radnlm zostai kandydat z listy nr
obwod6w elosowania

kandydat6w

---------,

List n!

z list

16

C--------)

otr4mato najwigksz4

i

r6wnq ljczbg

poniewaz otrzymal najwigksze liczbg glos6w w wiekszej liczbie

S],rnbol konrolny systeinu informatycznego i jego kod keskowy

-7-

---------

pt/et

---------,

Lbra nr

-_______-

-----,

w \ryniku losowania
z listy nr
w zwiqzku z tym, 2e
takze liczba obwod6w, w kt6rej kandydaci uzyskali najwigksze ticzbg glos6w byta r6wna:

---------

prrer

---------.

---------

LjsE nr

--------__

---------

C.a W zwiqzku z tym, iz w okrgeu wyborczym zostala zarejestrowana rylko jedna lisra kandydat6w, nast9puj4cy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia giosowania:

{ W zwiqzku z
tym, iz w okggu wyborczym nie zostala zarejesrrowana zadna lisra, wybor6w nie przeprowadzono i
w okggu nr I mandat pozostal nieobsa&ony.
D.

Okrgg wyborczy nr 6 obejmujqcy

I

mandat.

Wybory odbyly sig
(w$i .a si! odbylv, q rO
Glosowanie odbylo sie

224

L Gloso$ waznych oddano

2. Na poszczeg6lne listy kandydat6w i kandydata z rych list oddano nasrgpujqcq liczb9 glos6w waznych:

SZYBA Monika Krystyna
zdoszon ptzez Komitel Wyborczy Praso i Sprasiedliwosd, Lisra nr

2

3

3

TARA Ddiusz Wojciech
zgloszony przez Komitet Wyborczy Wyborcdw Sanorzqd 2014. Lista n. I 6

BRZOZOWSKAISona
zeloszolr przez Komitct Wyborczy Polskie Shonnictwo Ludosq Lista nr I

Symbol kontrolny systemu informaF/czn€go ijego kod keskowy

2

2

0

-8-

NOWAKOWSKI ldusz Jdzef
zgtoszony ptzez Komitet Wyborczy Wyborc6w cnxiny Rybno. Lkta nr t5

4

5

6

3

2

Najwigcei warnie oddsnych glos6w orrzymat i zostrtwybrany radnym:
TARA Dariusz Wojciech
,.gloszona przez

Konitel Wyborczy Wyborc6w Sanorzqd 2014, Ljsta nr t6

B.' W zwiqzku z

-

tm

,iz

---------

radne zostala kandydatka z listy nr
liczbie obwod6w glosowania

kandydat6w

---------,

-----,

z tist G-----------) orzymato

najwigkszq

i

r6wn4 ticzbg

poriewaz orrzymala najwi9ksz4 liczbg glos6w w wigkszej

---------

---------

w \ryniku losowania
z lists), nr
w zwiqzku z tym, ze
takze liczba obwod6w, w kt6rej kandydaci uzyskali najwifksz4 ticzb9 glos6w byla r6wna:

(orn pE.h€e rosomi,)

C.l W zwiqzku z tym, i2 w okQgu rv),borczym zostala zarej€strowana rylko jedna lista kandydal6w, nastwujqcy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:

a

W zwiqzku z Om, iz w oklgu wyborczym ni€ zostala zarejestrowana zadna lista, wybor6w nie przeprowadzono i
w okegu ff I mandat pozostal nieobsadzony.
D.

Okrtg wyborczy nr 7 ob€jmujqcy I mrndat.
Wlborv
odbvlv
'

sie

(s"'.;rirodbb.4..l

Glosowanie odbylo sie

L Glos6w waznych

oddan.

,r,"9r1,

2. Na poszczeg6lne listy kandydat6w i kandydata z tych list oddano nastepujqc4 liczbg glos6w waznych:

Slmbol kontrolny systemu inforinatycznego i j€go kod k€skowy

l

JARZYNKA keneusz Gerad
zgoszotry prez Komilel Wyborczy Wyborcbw Smorzqd 2014, Lisra nr l6

GURGIELEWICZ Piotr
z9oszony Vzez Komitet Wyborczy Wyborc6w cminy Rybno, Lisla nr

2

8

0
15

Najwifcej warni€ odd"nych glos6w otrzymal i zostal wybrany radnym:
GURGIELEWICZ Piolr
zgloszony przez Komnet Wyborczy Wyborcow cminy Rybno, Lista

B.' W zwiqzku z

W

,12

---------

radnym zostal kandydat z listy nr
obwod6w glosowania

---------

pvel --..--------.1

istd

kandydatow

---------,,

nr

nr

z list

15

C--------)

otrzymalo najwiFksz4

i

r6wna liczbg

poniewaz otrzlmal najwigkszq liczbl gtos6w w wigkszej liczbie

--------

-----,

---------

----------

w wyniku losowania
z listy nr
w zwiqzk! z tym,2E
takze liczba obwod6w, w kt6rej kandydaci uzyskali najwigksz4 liczbg glos6w byla r6wna:

(opn

pribi.su

roslfli.)

C.l W zwi4zku z tym, i2 w okrfgu wyborczlm zostala

zarejestrowana tylko jedna lista kandydar6w, nasr$ujqcy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:

a

W zwiEzku z tyn, iz w okggu wyborcztm nie zostala zarejestrowana zadna list4 wybor6w nie przeprowadzono i
w okegu nr I mandat pozostal nieobsadzony.
D.

Okreg wyborczy nr 8 obeimuiqcy I lnsndlt.

S),nbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod keskowy

-

l0-

Wybory odbyly siT
Glosowanie odbylo

sii

(R?Mq c4 p,2ep6rad4no,

L clos6w waaych

czy nie)

oddano

,A:;,

2. Na poszczeg6lne listy kandydat6w i kandydata z tych lisr oddano nast9pujqcq liczbl gtosdw waznych:

I

z

l

WITKOWSKI Robe(
zelosmly peez Komitet Wyborczy Wyborcow Samorzqd 20 14. Lisla nr 16

8

GMNICA Marian Piolr
zE oszony

pnEz Komilet Wyborczy wyborc6w cniny Rybno, Lisra nr l5

CNIAZDOWSKI Rafai
zdoszotry pnez Komitet Wyborczy Polskie Stronniclwo Ludowe, Lkla nr I

8

Naiwiecej waznie oddanych glos6w otrzymal i zostal wybrany radnym:
GRANICA Mdiar Piotr
zglovony przez Komitct Wyborczy Wybofcdw Cminy Rybno, Listanr

B.' w zwi4zku z qm ,i2
glos6w:

-

---------

radnym zostal kandydat z listy nr
obwod6w glosowania

kandydat6w

---------,

z list

I

15

G--------)

otrzymalo najwigksz4

i

1

r6wn4 liczbe

poniewaz otrzynal najwigkszq liczbe glos6w rv witkszej liczbie

---------,

w wyniku losowania -------------- z listy lll
w zwiazku z tym, ze
takze liczba obwod6w, w kt6rej kandydaci uzyskali najwigksz4 liczb9 glos6w byla r6\rra:

---------

(op6 pftbngu

h$voi.)

C.' W zwiezku z tym, iz w olotgu wyborczym zosrala zarcjestrowana rylko jedna lista kandydat6w,
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadz€nia glosowania:

Stmbol kontrolny systemu inforinatycznego i jego kod keskowy

nastgpuj4cy

-t1_

--------.

ptlf,t ------------.1

Lra nr ---------------..

a.W

zwiqzku z Dm, iz w okrlgu \ yborczym nie zostala zarejestowana zdna lista, wybor6w nie prz€prowadzono i
w okFgu nr I mandat pozostal nieobsadzony.
D.

Okrgg wyborczy nr 9 obeimojqcy

'

(i'p,si.;r",i, o&\,

c4

I nrndrt.

ri.)

Glosowanie odbylo si?

L Glos6w wabych

oddano

,i.jrl,

2. Na poszczeg6ine listy kandydat6w i kandydata z tych list oddano nastgpujqc4 liczbg gtos6w wanycn:

OSSOWSKI Waldemar
zgloszony pnez Komitel Wyborczy Polskie St.onnictwo Ludowe, Ljsta nr I

2

WANTOWSKI Bogdan Andrzej
zglosrnny ptzez Komitet Wyborczy Wyborcdw Cminy Rybno, Lkla nr 15

I

J

WASIELEWSKI Radogaw
zgloszony przez Komilet Wyborczy Wyborc6w Samorzqd 2014, Lista nr | 6

6

Najwiecej waZnie oddanych glos6w otrzynal i zfital wybrany radnym:
WANTOWSKI Bogdd Andrzej
2gioszony

prxz Komiter Wyborczy W)borc6w Cminy Rybno. Lista nr

B.' W zwiezku z tfm ,i2 --------radn''rn zostal kandydat z listy nr
obwod6w slosowania

kandydat6w

---------,

I

I5

z list G----,-------) otrzymalo

naiwigkszq

i

rOwn4 liczbg

poniewaz otrzymal najwigksz4 liczbl glosdw w wi9ksz€j liczbie

"----------

w wyniku losowania
z listy ff
w zwiqzk:u ztym, ze
takze liczba obwod6w. w ktdrej kandydaci uzyskali naj wi9ksz4 liczbg glos6w byla r6wna:

--,

Symbol kontrolny systemu informarycznego i jego kod

keskory

---------

-

---------

pt/c/

----------..

I

irra nr

t2-

---------

C.a W- zwiqzk! z tym, iZ w okggu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydatdw, nastgpuj4cy
kandydat uzyskal mandai mdnego b€z przeprowadzenia glosowania:

D.1 W zwi4zku z Bm, iZ w okr9gu wyborczym nie zostala zar€jestrowana zadna lista, wybor6w nie przeprowadzono i
w okrlgu nr I mandat pozostal nieobsadzony.

Okrtg trtborczl nr l0 ob€imujQcy I nrndat.
-

(iDisl.,;ai4

odly|y. c4 n,o

Glosowanie odbylo si9
(rlisd,

1.

czy

Prpro!.dam, c4 n9

244

Clos6w waalych oddano

2. Na poszczegdlne listy kandydat6w i kandydata z tych list oddano nastgpujqcq liczbf glos6w waznych:

KOWALEWSKI Pawet
zdoszony pnez Komitet Wyborczy Wyborcdw Samorz4d 2014, Lista nr 16

2

l

2

KARBOWSKI Ddiusz Krzysztof
zeloszrny Vzez Konitet Wyborczy Wyborc6w PIOTPIA KAMINSKIEGO, Lisla nr

MACIEJEWSKI J6zef
zglovoiy prze, Komilet Wyborczy Wyborcdw Gmin) Rybno, Lista nr

6
15

Naiwiecei waznie oddsnych glos6w otrzymal i zostrl wybrany radnyn:
KARBOWSKI Driusz Krzysztof
zgloszony przez Komit€t Wyborczy Wyborc6s PIOTRA KAMINSKIEGO, Lista

Symbol kontrolny syst€mu informatycznego i jego kod

keskory

17

nr

t

7

-l3B.' W zwi4zku z tym ,iz
glos6w:

-

---------

radnym zostal kandydat z lisry nr
obwod6w glosowania

kandydat6w

----------,

z lisr

G--------)

otrzymalo najwigksz4

i

rOwn4 liczbp

poniewaz otrzymal najwi9kszq liczbg glos6w w witkszej liczbi€

------.--'-

z listy ff
w z\iqzk.u ztym, ze
--, w wyniku losowania
takze liczba obwoddw, w kt&ej kandydaci uzyskali najwiekszq liczb9 glos6w byla r6wnai

(op6

---------

rz.brgu ros*ai,)

W zwiezku z tym, iz w okggu wyborczfm zostala zarejesrrowana tylko jedna lista kandydat6w, nastgpujqcy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:
C.a

D.4 W zwi4zku z tym, iz w okggu wyborczyn nie zostata zar€jestrowana zadna lista, wybor6w nie przeprowadzono i
w okggu nr I mandat pozostat nieobsadzony.

Okrgg wyborczy nr l1 obejmujecy

I mandrt.

wybory odbyb sig
Glosowani€ odbylo si9

l. Glos6w

265

waznych oddano

2. Na poszczeg6lne listy kandydatdw i ka.ndydata z tych list oddano nastgpujacq liczbg glos6w waznychl

Kq.SPROWICZ Sylsester
zgloszony ptez Komiret wyborczy Wyborc6w Smorz4d 2014, Lista Dr 16

2

wlsNlEr,vsKI Edwaid Jozef
zgloszony prz.z Komitet Wyborc2y Wyborc6w Cminy Rybno, Lisb nr

9
15

Najwifcej warni€ oddanych glos6w otrzynd i zostal wybrany radnym:
S].rnbol kontrolny systemu informatycaego i jego kod

keskory

8

- 14-

KASPROWICZ Sylwest€r
zgloszony przez Komitet Wyborczy Wybofcdw Samorz4d20t4. Lislanr 16

B.' W

-

zwiAzku

z tyrrt ,iz

----------

radnym zostal kandydat z listy nr
obwod6w glosowania

kandydat6w

---.---.---,

z iist

6

G--------)

otrzynato najwigksz4

i

7

rOwn4 ticzUg

poniewaz orrzymal najwi9kszA ticzbg glos6w w witkszej liczbie

w zwjqzkt z!ym, Ze
-----------, w wyniku losowania --------------- z listy nr
tak € liczba obwod6w, w kt6rej kandydaci uzyskali najwigksze liczbg glos6w byta r6wna:

---------

(opis

pzbiqu lo$whir)

iz w ok9gu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydat6w, nasepujqcy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:
C.a W zwiqzku z tym,

D.4 W zwi4zku z

w okggu nr

1

tyn, iz w ok?gu wyborczym

nie zostala zarejestrowana zadna lista, wybor6w nie przeprowadzono

mandat pozostal nieobsadzony.

Okrlg wyborczy nr

12

Wlbon
sie
' ri, odbvh
3^ 6 i( odl'b .a

ob€jnujQcy

"

I

mandat.

a

Glosowanie odbylo sig

l. Glos6w

waznych

oddan"

ut"?rr,

2. Na poszczeg6lne listy kandydat6w i kandydata z tych list oddano nastpuj4cq liczb$ gtosdw waznych:

TP'ZCINSKI Jdzef Zdzislaw
zAloszony pnez Komitel Wyborczy Wyborc6s cminy Rybno, Lhla nr

Symbol kontrolny systernu informatycm€go

i

jego kod kreskowy

15

i

2

MEDERSKI Czeslaw Jan
zgloszony ptrez Komir€t Wyborc?t Pmwo i Spmwjedti$osd. Lista nr

l

WASIELEwSKI wojciech
z$oszrny pwz Konilet Wyborcry Wyborc6w Samorz4d 2014, Lisra nr l6

4

6

l

MEZYKoWSKA Fabiola nna
zdovona pnez Komit€t Wyborczy Wyborcow FABIOLI MEZYKOWSKIEJ, Lisla nr

1

2

l9
Najwiecej waZnie oddanych glos6w otrzymal i zostal nTbrany radnyml
MEDERSKI Czeslaw Jan
zgtoszony przez Komitel Wybo.czy Pralo i Sprasieduwosa. Lista nr

3

B.' W zwiq"ku z tym ,iz

C--------)

glos6w:

---------

radnlm zostal kandydat z listy
obwod6w slosowania

ff

kandydat6w

---------,

z list

otrzlmalo najwieksz4

i

r6wn4 liczbg

poniewaz otrzlmal najwigksza liczbg elos6w w wigkszej liczbie

------, w *yniku losowania
z listy ff
\t zwiEzku ztym, Ze
tak2€ liczba obwod6w, w kt6r€j kandydaci uzyskali najwigkszq liczb9 glos6w byta r6wnai

---------

(opii

---------

r@bns bewnr)

C.' W zwiqzku z tym, iz w oloegu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lisra kandydat6w, nasrpujEcy
kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia glosowania:

D.1 W zwi4zku z tym, iz w okrQgu wyborczym nie zoslala zarejestrowana zadna tista, wybor6w nie przeprowadzono i
w okggu nr I mandat pozostal nieobsadzony.

Okrgg *Tborczy nr l3 obeimuj4cy r mandat.

S)rnbol kontrolny systemu informatycznego ijego kod kr€sko*y

Wybory odbyly

sil

Glosowanie odbylo sie

L Glos6w waaych oddano

143

2. Na poszczeg6lne listy kandydat6w i kandydata z tych list oddano nastppuj4ce liczbg gtos6w waznych

FAFINSKI Jan

7

Tqlos,,ry V?rz Komjiet Wyborczy Wyborc6w Gminy Rybno, Lisia nr

2

15

BOCHNO Adam
zgloszoly ptzez Komite! Wyborczy Wyborc6w Sanorzqd 2014. Lista nr I 6

Najwifcei waZnie oddanych glos6w otrrynsl i zostalwybrany radnyml
FAFINSKI Jm
z.gtoszony przez Komitet Wyborczy Wyborcdw Gminy Rybno, Lista

B.' W zwiqzku z tym ,iz
glos6w:

-

---------

radnym zostal kandydat z listy nr
obwod6w glosowania

kandydat6w

---------,

nr

z list

15

C--------)

i

r6wnq liczbg

poniewaz otrzymal najwigkszq liczbg slos6w w wiekszej liczbie

---------

--,

otrzymalo najwi9kszq

nr---------

w wyniku losowania
z lisry
w zwiqzku ztym, ze
tak2e liczba obwod6w, w kt6rej kandydaci uzyskali najwi9kszq liczbg glos6w byla r6wna:

(op's

p'z.b4u rdowari.)

C.a W zwi4zku z tym, iZ w ok9gu ryborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydat6w, nasepujqcy
kandydai uzyskal mandat radnego bez prreprowadzenia glosowania:

---------pr/e/ -----------..

I i\B n'

--------.

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy

-l7a

W zwiqzku z tym, iz w okrigu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wybor6w nie przeprowadzono i
w ok?gu nr I mandat pozostal nieobsadzony.
D.

Okrgg wyborczy nr l4 ob€jmuiqcy

-

(qn'.,;r;i.

odlqt. c4

ni€)

Glosowanie odbylo sie

(*rxd..4

L clos6w waznych

I nandat.

pEerwadano,

q t)

oddan"

,?"lJ"

2. Na poszczeg6lne listy kandydat6w i kandydata z tych list oddano nastgpuj4cq liczbl glos6w waznych:

ZORANSKI Kdol Pasel
zdoszory pn z Komitet Wyborczy Polskie Stronniclwo Ludowe. Lisr. nr I

9

2

RESZKA Waldemd
zglosmny Wz.z Komitet Wyborczy Wyborc6s Sanor2qd 20l,l,

1

3

ZMIIEWSK-A Anna
zgloszona przez Konitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwosa, Lista nr

Lisla

16

5

l

Najwigcei waZnie oddsnych glos6w otrzymal i zostsl wybrany radnym:
RESZKA Waldemd
zgloszony przez Komitet Wyborczy Wyborc'is Samofz4d 2014, Lista

nr

B.' W zwiqzku z ryin,i2

C--------)

glosowi

------------

radnym zostal kandydat z listy nr
obwod6w slosowania

kandydat6w

---------,

z list

16

orrzymalo najwilksz4

i

r6wn4 liczbg

poniewaz ofizymat najwigkszE liczbg glos6w w wigkszej liczbie

---------

w wyniku losowania
z listy fl
w zwiqzku z tyn, z€
ta}ze liczba obwod6w, w kt6rej kandydaci uzyskali najwi9kszq liczbe glos6w byla r6wnal

--,

Symbol kontrolny systemu infonnatycznego i jego kod keskowy

----.-----

- t8 -

(o$ pable tos*'nia)

9J ]t.zwi4ztu: tym, iz w ok{gu

wyborcz},rn zostata zarejestrowana tylko jedna lista kandydar6w, nastlpujqcy

kandydat uzyskal mandat radnego bez przeprowadzenia glosow;nia:

,

Lisra nr

----.------

a

W zwi4zku z tym, iz w okrygu wyborczlm nie zostala zar€jestrowana zadna lista, wybor6w nre przeprowadzono i
w okggu nr I mndat pozostal nieobsaalzony_
D.

Okrgg wyborczy nr 15 ob€jnuiecy

I nandat.

Wybory odbyly si$
Glosowani€ odbylo sie
(qri!i.:.4 pEryow&danq .4 iio

L Glosow waznych

oddano

,,t"?i,

2. Na poszcz€e6lne lhty kandydat6w i kandydaa z tych list oddano nastepuj4cq ticzbg glos6w waznychi

BORKOWSKA Marzanna Bdbda
zdoszona,pnez Komilet Wyborczy Wyborc6w cminy Rybno, Lista nr l5

2

l

MODRZEWSKI Marcin
zglos2ony pt2ez Komitel Wyborczy Wyborc6w Marcina Mod.zewstiego, Lista nr

JOzDlKo

Teresa

6

zgtoszonaqz.z Komitet W)borczy Pohkie Stronnict$o Ludowe, Lista nr I

MARKOWSKI Stanhlaw
ze\oszony Wzez Komitel Wyborczy WyborcdN Samo|zed 2014, Lisla

5

7
I8

2

nr

16

I-UR NSKA Ddula Bdbda
zglosnnaptrez Komitel Wyborczy Pra$o i SprawiedliwoSi. Lisla nr

2
3

Nsjwifcej waZni€ oddanych glos6w otrzymala i zostah wybrana radnq:

Symbol kontrolny systemu informatycznego ijego kod keskowy

2

lV."

Adnotacja..o $Ti€sienru przez osob) p€lniqce funkcje m9z6w zaufania uwag z qlmienieniem konketnych
:Jezetr nre ma, wpisat,,brak zarzur6w', lub ,,brak os6b petniqcych funkcje m9z6w zaufania,:

zarzutow

brak os6b pelni4cych tunkcjt m9z6w zaufania

V."'

Adnotacje o wniesieniu przez czlonk6w Konisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzut6w"'); jezeli ni€ ma,
wpisad,,brak zarzut6w":
brak zarzut6w

Vl."

lnne uwagi;jezeli nie ma, wpisaC,,brak uwag

Przy sporzqdzeniu protokolu obecni bylil

Meczkowska Magdalena -czrONE(

Gontan

Maaena

Modny

ska

Ewa

zAsrEPcA

CZTONEK

PirotekJolanta -czloNEK

Leliiskiran -czroNEK

Karbowski Mnosbw

-

PRZEWOONICZACY

Z|laczniki:
Zestawienia wynik6w glosowania z 15 okrgg6w wyborczych.

Protok6l obsaaizenia mandat6w bez glosowania z 0 ol<fqg6w wyborczych

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kresko*y

- 19-

BORKOWSKA Mezdna Bdbtra
zgloszona p.zez Komitel WlborczI Wyborcaw Cminy Rybno. Lhla

B.' W zwiqzku z gm ,i2

-

---------

radnq zostala kandydatka z lisg7
liczbie obwod6w slosowania

ff

kandydat6w

rr

z list

I5

C--------)

otrrymalo najwigksz4

i

r6wn4 li!.'be

poniewaz otrzymala najwigksze liczb9 glos6w

w wi9kszej

w wlniku losowania
z listy nr
w zwiqzku z tym,
lakze liczba obwod6w, w kt6rej kandydaci uzyskali najwi9ksz4 liczbf gtos6w byla r6wnal

-----,

---------

lopn pzbi.su

---------

Ze

rdlolsia)

w okegu wyborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydat6w, nastgpuj4cy
kandydat uzyskal mandat mdnego bez przeprowadz€nia glosowania:
C.a W zwiqzku z tym, i2

D.' W zwi4"ku z tyrn, iZ w okrlgu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wybor6w nie przeFowadzono
w okegu nr I mandat pozostal nieobsadzony.

Synbol kontrolny systemu informatycm€go ijego kod keskowy

i

udrvliacc;;

L'c,zBz ek.

6 eomDiejvona o liczbe z pk1. 6a powinna

by. r6sna liczbie z pki 2. Lic,ba z

p;6a

nie moze byi wieksza

Liczba kartniewa-arych fi" ry)ch ni2 wzedowo ustatone lub nieopattzonych
pieczgcis obl,odowej konisji vyborczej)

Liczba glosow nies"aych /: kart wotarch)

Liczba glos6w_waznych oddanych hcznie na wszystkie listy kandydat6w

Uwagr!
I

L

Suma liczb z

pkt

9

i

I0

nusi

byC r6$na liczbie z

pkl. 8.

Na poszczegdlne listy kandydat6w i umieszczonego na nich kandydata
oddano

wiunycn:

nast

uj4ce liczby glos6w

BOJAROWSKI Pion

Kddydal zgloszony prrez Komitcl Wyborc2y Wyborc6* cminy Rybno. Lista nr
2

I5

ROZENTALSKI Jd
Kandydat z8]ovony przez Komitel Wyborczy Wyborcdw Samorzqd 2014, Lhla nr

16

RYDtjL Piot. Eugeniusz
Kandydar zglovony pzez Komitet Wyborczy Wyborcdw PTOTRA K_AMniSKIEco.

Prry sporz4dzeniu protokolu ob€cni byli:

1

Mnczkowska Magdalena -CZtONEK

2

Gont:rz Manena - ZASTEPCA

3

Modayiska Ewa -CZtONEK

4

Piroieklolanta

5

Lelinskilan -CZLONEX

6

Ka

rbowrki

CztONEt(

Miroslaw

PRzEWODNtCzAcy

2
Okreg wyborczy nr:

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ

2

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod keskowy

8

2

8
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I W}'BORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ
I

Okreg wyborczy nr:

ZESTAWIENIE WTNIKoW GI,OSOWANIA W OKREGU WYBORCZYM

Zestawienie w)'nik6w glosowania w okrQgu wyborczym

ni

1,

utworzonym dla wyboru Rady Cminy Rybno

sporzadzone dnia l?.11.2014 przez Gminn4 Komisj9 Wyborcz4 w Rybnie.

Komisja stwierdza, z€ otrzymala protok6l glosowania od I obwodowej konisji wyborczej, wlasciw€j do
przeprowadzenia glosowania w okegu i na podslawie rego protokotu (tych protokot6w) ustalita nastgpuj4ce wyniki
glosowania w ol(f?gu:

Liczba wyborc6w upmwnionych do glosowania (r,, ieszczonych w spisie, z
uvtzgl e.ln i e n i e n d o da I kov c h fo mu I a I zy) vt .hw ili zakoiczenia glosowania

s lym
tb

urnieszczonych w czgSci

A spisu wyborc6w fobrBar"/E potu.,

0

B lym umieszcmnych w czesci B spisu $fborcdw /dbrryatele LtE hieb?dqc! obttdtelani

Uwagr! Sunaliczb zpkl. la i lb

Liczba saborcdw, kdrym *ydano karb/ do gtoso$dia
(liczbo podpis6w v spisie ote adnot@Je .. odnova podpku

2a

w rym w czeSci A spisu wybotcbw (obtyatele polscy)

2b

$ rym s

czQsci B spisu

UMg.! Sumaliczb z pk.2a
Liczba

slborc'ts

hd podstawie

0

6

2

)

2

wybotcov (oby\|dtele UE niebedqct ob)\tdt.ladi polskitu,

i 2b

4

musi byd.6$naliczbie zpkt. I

z

3

I

muii bya r6wna liczbie

glosujacych ptzEz

pelnono.

0

z pkt. 2.

ka Aiczba

kqt

.lo glosawanb V)ddny.h

otzryaklch pnez kohisje akttjv pelnonochi.tua)

4

Liczba wyborc6w, 116rym wyslano pakiety wyborcze

0

5

Liczba otrzynanych kopert zwotnych

0

5a

Liczba kopert z\r'rotnych, w kt6rych nie bylo oswiadczenia o osobistym i tajnym
oddaniu slosu

0

Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych oswiadczenie nie bylo podpisane przez

5c

5d

0

Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych nie bylo kop€ny na kartg do glosowania

0

Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych aajdowala si9 niezaklejona koperla na kartg
do glosowania

Liczba kopert na kartg do glosowania \Lrzuconych do umy
Uw.gn! Liczba

z pkt. 5 nie moze bya

6 Ljczba kan wyjQlych

z

witkszaod liczby

z

0

pkl. 4.

umy

w tym liczba kart w!9tych z kopen na kany do glosowdia

Symbol kontrolny systemu informatycaego ijego kod keskowy

2

8

6
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nrepotrzebne skreslii lub pomin4C

o-:co pDnrru nie mieio se na formutda, narezy dorqczyc j4 do prorokolu, znacajqc ro s
ooPosreonrm punkre prorokotu
oiob).pernr4ce tunkc,e mcz6w zaufania rub czlonk6w Konisjj, stdowisko Komjsji do
,^:r_.]

j.i-.j:,I?::fg

y-::i:tl:flll:-llg,oj*z

zdzuro$ naie4 dorqc4c do prcro*otu

W)"elnia sie w rzie niepneprowadzenia *)borow w klorymkolwiek z okreg6w q,borczych.
wypetnia sii w sluacji, o ktorej nowa w arr. 380 Kodeksu $)borczeso.
Wfpelnia sil lylko w sytuacjrcb, o ktbrych mo$a w an. 443 2 Kodeksu wyborczego.
|
Wypelnia si9 iylko w slruacjach, o ktdrych mosa w art. 43a g 2 Kodekju $yborc,to

Synbol kontrolny systemu infomatycznego i j€go kod krcskowy

ZESTAWIENIE WYNIKOW GLOSOWANIA W OKRDGU WYBORCZYM
Zestawienie

\rlnik6w glosowania w okggu wyborczym nr 2, utworzonym dla wyboru Rady cminy Rybno

sporz4dzone dnia 17.11.2014 przez Ominnq Komisjt Wyborcz4 w Rybnie.

Komisja stwierdza, 2e otrzlnala protok6l glosowania od I obwodow€j komisji *yborcz€j,
wtasci\rych do przeprowadzenia glosowania w okggu i na podstawie rego protokolu (rych prorokol6w)
ustalita
nastgpuj4ce wlniki glosowania w okrggu:

I

Liczba *yborc6w uprawnionych do glosowania /l.nl ieszczonrch w spkie, z
aEe\ednienien dodatkovchforn larzy) w chwili zakoficzenia slosowania

5

0

w lym umievczonych w czesci A spisu qyborc6$ /ob)rdle/e pobq,,
w lym umieszzonych w czgsci B spisu syborcbw adr)Datete o-E niebe.tqcy

Uwaga!

Suma

liczbzpki la i lb

abry'tetani

0

musi byar6wna liczbie z pkr. I

2

Liczba wyborcow, kt6rym wydmo karry do glososania
(licrbd po.lpi6w || spisie otaz atl4otacje ,, odno\|a podpiu

2a

$ rlm w c4tci A spiru \{]botcoi !'obwakt? rnl\L))

2b

$ tyD w czisci B spisu wybot.6w lobrwotele

Uwrg!!

'7

UE niebed.lr!

)

3

2

3

2

5

obwdtetahi potskia,

Suma liczb z pkl. 2a i 2b musi by( r6sna liczbie z pkt. 2

Liczba {yborcds glosuj4cych prz.ez peinomocnika a/i.Z,a ka,1do glosNohio wda|r,ch
podtta-ie otrymah))ch pEez kodisje aktjr pelaoh@ni.t'wa)

ho

Liczba wyborc6w, kt6rym wyslano pakiety wyborcze
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych nie bylo oiwiadczenia o osobistym i tajnym
oddaniu slosu
Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych oswiadczenie ni€ bylo podpisane przez

Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych ni€ bylo koperry na karrg do gtosowania
Liczba kop€rt zwrotnych, w kt6rycb aujdowala sil niezaklejona koperta na kartg

Liczba kopert na kartg do glosowania wrzuconych do umy

Uw.gr! Liczba

2

pkt. 5 nie mo2e byl: wigksza od liczby z pkt. 4.

6 Liczba karl stgtych z urny

l

2

5

w tym liczba kait $rerych z koperl na kady do Blosowania

Uw.gr!

Liczba z pkl. 6 pomniejszona o Uczbg z pkt. 6a powinDa byi rdwna liczbie z pkt. 2. Liczbn z pkt 6a nie moze byd wigksza

S).nbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod hesko\q,

7

Liczba kart niewarnych firnych hE urz7dowo ustalane lub nieopatEotlych
pieczeciq obt odowej konisji wyborcze,

8

Liczba kart waaych

9

Liczbn glosdw nievtuny.b (z

l0

l.

l

Suma liczb

2

ka, watrych)

5

7

Liczba glos6w waznych oddanych lqcznie na wszystkie lisly kandydat6w

Uwrgo!
1

(l

zpkt.9 i l0 musi byi r6wna licziie zpkt

3

0

8

8.

Na poszczeg6lne listy kandydat6w i umieszczonego na nich kandydata oddano nastgpujqce liczby glosiiw

waznych:
LABICKA Dorota Ewa
Kand) dat zgloszon) prze

z Konitet Wyborczy Wyborc6$ Cminy Rybno, Lista nr

I5

KORNACKI Andrz.j
K0ndydat z.gtos?ony przez Komilet Wyborczy Wybo.cds Samorz4d 2014, Lista nr | 6

I

2

I

Przy sporzqdzeniu protokolu obecni bylil

1

Mqczkowskal,,lagdalena-€ZIONEK

2

Gontarz Marzena

3

Modrzynska Ewa -CZIONE(

4

Piroieklolanta-cztoNEX

5

LelihskiJan -CZIONEK

6

Xarbowski Miro5raw

-

ZASTEPCA

-

PRZEWODNICZACY

3
Okrig wyborczy nr:

WYBORY DO RADY GMINY/MIf,JSKIEJ
I

3

ZESTAWIENIE WYNIKOW GI,OSOWANIA W OKREGU WYBORCZYM
Zestawienie $ynik6w glosowania w okggu wyborczym

ft

3, utworzonym dla wyboru Rady cminy Rybno

sporzqdzone dnia 17.11.2014 prz€z Gminnq Kornisj9 Wyborcz.q w Rybnie-

otr 'rnala protok6l glosowania od 1 obwodowej komisji wyborczej,
wla{ciwych do przeprowadzenia g}osowania w okggu i na podstawi€ tego prorokolu (rych prorokol6w) ustalita
nastgpujqce wyniki glosowania w ok9eu:
Komisja stwierdza, ze

Liczba wyborc6w uprawnionych do glosowania fpt ieszczonych
uw z g I e dn i e n i e m do dat LtW

ch

fomul ar zy)

\t

chw

ili

,

spisie, z

zakofi czenia glosowania

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod k€skowy
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lb

w lym umieszczonych w czesci A spisu
ryborc6w aorryarele

pob.,

B
sr borcou 'obJa aptp t L an be.ts,) obwaktant
J,lt"l;"'^^",'n " ""scl 'pbu

Uwrga!

SDma liczb

zpkr.

lai lb musi

w lym w czesci A spisn

ryborc'w

l

(obrvdtete pots.y)

w tyn w czeSci B spisu wybot.6w (obwotete UE niebpdqcr obrvatetoni

Uylgr!

pk.2a i2b nusi byt rdwna liczbie

Suma liczb z

I iclba
na

slbo(o$

h

pokkihi)

z pkt. 2.

elorL,ja()ch prle/ prlnono(n'ta 4/.:DJ

pat^ttu p nt4ha4)'

0

by( rdsna liczbiezpkt. I

I iclbd s)borcos. h6rym sydam tan) do elo$$ania
4i(ba podpts<jr v sp6e atuz odnua,y ..inonpodpu

3

7

r,

do

rrye, kon^tf atu4\| pelhohqakwdl

Clo,ohaan \rdanrch

0

Liczba rlyborc6w, k6rym wyslano pakiety wyborcze
Liczba otrzymanych koped zwrotnych

0

Liczba kopert zwlotnych, w kt6rych nie bylo oswiadczenia o osobisrym i tajnym
oddaniu glosu

5a

Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych oswiadczenie ni€ byto podpisane przez

Liczba kopert zwotnych, w kt6rych ni€ bylo koperiy na kartg do glosowania

5c

Liczba kopert zMotnych, w kt6rych znajdowata si9 niezakl€jona koperta na kartg

5e

do glosowania

0

Liczba kopert na kartt do glosowania wrzuconych do umy

0

U*agrlLiczbaz pkt.

5 nie mo2e byc

Liczb6lan s)jftlch

z

{i9kvaod

liczby z pkt 4.

umy

3

w tym liczba kan syjgtych z koperl na kany do giosowdia

Uw.gr!
7

Liczba kart niewaznych adnych nit utzdo\|o ustalone tub nieopatrzonych
pieczeciq ob ,odo*ej konisji wybotczej)

0

8

Liczba kan waznlch

4

l0

.

Lat va.ry.h)

Liczba glos6w waznych oddanych lacznie na wszfstkie listy kandydat6w

Uwrg.!
I

Suma liczb

zpkt.9

il0

musi byd rowna liczbie z pkt. 8.

Na poszczeg6lne listy kandydat6w i umieszczonego na nich kandydata oddano nastgpujqce liczby glos6w

KAMINSKI Piolr
I

0

Liczba z pkl. 6 pornniejszona o liczbe z pk. 6a powinna bya rdwna liczbie z pkt. 2. Liczba z pkr 6a nje mo2e byi wigks2a

I-iczba glos6w niewarlych fz

I

4

Kardydat zgloseny przez Komitet Wyborc2y Wyborc6w PIOTRA I(AMINSKIDCO,
Lista nr l7

Symbol kontrolny systemu infornatycznego i jego kod krcskowy
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WANDZLEWICZ Marek
Kandydal zgloszony przez Komilet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwosc. Lista nr 3

3

LEWALSKI Bantomiej
Kedydat zgloszony przez Konitel Wyborczy WyborcOw Cminy Rybno, Lisra nr

5

9

I5

9

Pr4? sporzqdzeniu protokofu obecni byli:

1

Meczkowska

2

Gontan Marzena - ZASTEPCA

3

Modrryhska Ewa -CZIONEK

4

Piroieklolanta-czloNEK

5

L€liiskilan -CZTONEK

6

KarbowskiMirostaw-PRZEWODNICZACY

MaBdalena

4

CZLONEK

WYBORY DO RADY GMINY/]VIIEJSKIEJ

1

ZESTAWIENIf, W\TIIKOW GI,OSOWANIA W OKRI,GU WYBORCZYM
Zestawienie wynik6w glosowania w ok9gu wyborczlm m 4, utwozonym dla wyboru Rady cminy Rybno
sporzedzone dnia I 7. I L20 l4 przez Gminnq KomisjQ Wyborcz4 w Rybnie.

Komisja stwierdza" ze otrzymala protokil glosowania od I obwodowej komisji *yborczej,
wlasciwych do przeprowadzenia glosowania w okregu i na podstawie tego protokotu (tych protokol6w) ustalita
nast9puj4ce wyniki stosowania w okgsu:

I

lb

Liczba wyborc6w upratvnionych do glosowania 6,", ieszczonych rr spisk, z
uv z g I s dn i e n i e n d o dat *oW c h fomul at zy) w ch\\ ili z*onczenia glosowania

l

J

w tym urrieszczonych w czQsci A spisu {aborc6w /db}Bal€/e potuc,

l

3

w tym umieszczonych w cz9sci B spisu saborc6w /drrryatele UE aiebedqc, ob.wdtelani

Uwrgr! Sumaliczb zpkl. la i lb m|lsi by{r6Maliczbie
2

Liczba syborc6w, kt6rym

*yddo

s

2b

w rym

Lym

pkt. I

kaity do giosowania

lli.zba podpistjv w spiie on. arlnotacle

2a

z

,,

odnova podptsu

)

s cz$Li A spisu wt botcbb tobtlarele polsL))

s

czgsci B spisu

Uwrgr: Sumaliczb zpkt

2a

lybot iN

z

plt.

2

2

(obtyatele tJE aiebedqq) obrratelani poltkidi)

i2b musibyt rdwna liczbie

0

2

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kr€skowy

0

Liczba ryborcdw glosuj4cychwzezlr'"tnonocnika (ticzba ka do slDsowa,ia
na podstawie otrzlnan ch prez konisje akt6v pelnohocnictua)

l

5

vyrlby.h

0

Liczba wyborcdw, kt6r]'rn ryslano pa.kiety wyborcz€

0

Liczba otrzymanych kopen zwrotnych

0

Liczba kopert zwrotnych, w kr6rych nie bylo oSwiadczenia o osobisrym i rajnym

0

oddaniuglosu
5b

Liczba kopen zwrotnych, w kt6rych oSwiadczenie nie bylo podpisane przez

5c

Liczba kopert zlrotnych, w kt6rych nie bylo koperry na kan9 do glosowania

0

Liczba koperi zwrotnych, w kt6rych amjdowala sif niezaklejona koperta na kartg
do glosowania

0

Liczba kopert na kartg do glosowania wrzuconych do umy

5e

Uwagt! Liczbaz pkt.
Liczba kan

5 nie moze byd

{tftych

*i9ksa

od liczby z pkr. 4.

z umy

2

0

w tym liczba kart wyjgych z kopen na kely do glosowania

Uwrg.! Liczbazpkt.6 pomnicjeonao liczbt z pkl. 6a posinna
7

8

Liczba kart niewa2nych finnych hit u6edowo ustalone lub nieopatzonych

Liczba kart waznych

L

Sumaliczb zpkl.9

i l0

2

0

l

9

twt ta.rych)

Liczba glos6w waznych oddanych lqcznie na wszystkie lisly kandydat6w

Uwlgrl
I

0

pieczec iq obv'odov'ej kon^j i wybotczej)

Liczbn glos6v nievazny.h (z

l0

byc r6wna liczbie zpL1.2. Liczbazpkl6anie moze byd wicksza

musi byd rijwna liczbie zpkt.8.

Na poszczeg6lne listy kandydat6w i unieszczonego na nich kandydara oddano nastlpujqce liczby glos6w

waznycn:
KONICZ

Mdci!

Kddydal zgloszony przez Komitel Wybofczy Prawo i Spmwiedliwosa. Lista

r

9

3

KENSKI Piot Lukasz
Kandydat zgloszony poez Komitd Wyborczy Wyborc6w Samorzqd 2014. Listanr 16

ZAKRZEWSKI Leszek
Kmdydat zgtoszony przez Komilei Wyborczy Wyborc6s cminy Rlbno, Lista nr

I5

wYSOCKA Agnieszka
Kandydat zgloszony przez Komilet Wyborczy Polskie Snonnictwo Ludowe, Lista nr I

Przy spozqdzeniu protokolu ob€cni byli:

1

Meczkowska Magdalena -CZIONEK

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod keskowy
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2

Gontan Manena - ZASTEPCA

3

Modrzyiska Ewa -CZIONEK

4

Pirotek.lolanta-czloNEK

5

Lelinskilan

6

KarbowskiMiroslaw-PRZEWODNICZACY

CZTONEK

5

WYBORY DO RADY GMINYMIEJSKIEJ

5

Zf,STAWIENIE WYNIKoW GI,OSOWANIA W OKREGU WYBORCZYM
Zestawienie rrynik6w glosowania w okggu wyborczym nr 5, utworzonym dla

\yboru Rady Gminy Rybno

sporzqdzone dnia 17.11.2014 przez Gminnq Komisjg Wyborczq w Rybnie.

Komisja stwierdza, z€ otrzfmala Fotok6l glosowania od I obwodow€j komisji wyborczej,
wlaSciwych do przeprowadzenia glosowania w okggu i na podstawie tego protokolu (tych protokol6w) ustalita
nastepujece w),niki gtosowania w oklgu:
Liczba wyborc6w uprawnionych do glosowania fllnl ieszczonych 11) spisie, z
uw zgl e dn i e n i e,n do dat koby c h fomu I arq, vt chw ili zakoriczenia glosowania
w tym umieszczonych w czQaci

lb

Suma

Liczba *yborc6s, k1trym wydano karty do glosolanF
(lic2ba podpis6v

||

spisie or@ adtotacje

,,

o.lnova podpisu

)

s

2b

wlym w czeici B spisu wyborc'q (obtwatele UE niebtdq., obwatelani pokkiai)

t r{g{!

5

5b

9

5

0

9

2

9

2

9

liczbzpkt. Ia i lb musi byt r6wna liczbie zpk1. I

2^

3

0

wrym umieszcmDych wczlsci B spisu ryborcds lob.,ryatele UE hieb?dqc, obwat.lani

Uwrg.!
2

L spistwybotc6v (obtyatele polsq,)

5

l) m u czcici A 5pi,u $)bot-6w /abr\otele pols,))

sum8 In/b z pkr 2a | :b musi by(

dMa |c/bre /

p*r.

9

2

k

Liczba *yborcow glosuj4clchgtzezp.tnono.nikaAiczba
t do sloso||ania wldanlch
ha po^tMie otnlhdhr.h ptzez konislg akt6v pehanochictva)

0

Liczba wyborc6w, kt6rym wyslano pakiety wyborcze

0

Liczba otrzymanych kopeft erotnych

0

Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych nie bylo oswiadczenia o osobGDm i tajn)m
oddaniu glosu

0

Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych oswiadczenie nie bylo podpisane przez

ryborcQ

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod heskorly
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Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych nie byto koperty na kartg do glosowania
w kt6rych aajdowala sie niezaklejona koperta na karte

il"*?;5;*l'**"'"n'

Liczba kopen na kartf do glosowania wrzuconych do umy

Uwigr! Liczba

z pkt. 5 nie moze

by{

wiqks;;al j;by;;El

Li.zba kar $ylfl)Lh z urnl

s lym
Udrv;ccb{v

liczba karr *yjerych z kopert na kany do glosowanra

L'c.29:z

*1.

6 eomniejszona o liczbg z pkt. 6a powinna byc rd,ivna liczbie pkr.
z
2. Liczba z pkt 6a nie

moz

bya wigks/:r

Liczba k"rr niew3ilrych (innrch nit uzedowo u.stalone tub nieopattzo4tch
pieczeciq obwodo,wej konisji tD)borcze)

Lic^L

Etosow njevazny.h (z kart

waaych)

Liczba glos6w waznych oddanych l4cznie na wszysrkie

Uwlgr!
I

L

Suna liczb

zph.9 i l0 muri

byd r6wna liczbie

listsr,

kandydat6w

zpkr.8

Na poszczeg6lne listy kandydatdw i umieszczonego na nich kandydata oddano nastgpuj4ce liczby glos6w
wa?alych:

WERZBICKI Eugeniusz
Kddydat 2gloszony prz2 Komitel Wyborczy Wyborcdw cminy Rybno. Lista nr

I

5

2

KOZLOWSKA Jolanta
Kandldat zgloszony przez Komitet Wyborczy potskie Stronnictwo Ludowe, Lisla nr I

l

ROZENTALSKI Grregorz
Kandydat zgtoszony przez Komitet Wlborczy Wyborc6w Smorz4d 2014, Listanf

16

Przy sporz4dzeniu protokotu ob€cni byli:
MQcz*owska Magdalena

-

CZTONEK

Gontan Maaena - ZASTEPCA

Modnyiska Ewa -CZ|ONEK

Piroieklolanta -CZIONEK

LeliiskiJan

Ka

rbowski

M

CztoNEl(

iroslaw

-

pRzEwOoN tczAcy

6

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ
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0

l

8

I

-31Okreg wyborczy nr:

ZESTAWIENIE WYNIKoW GI-OSOWANIA W OKREGU WYBORCZYM
Zestawienie wynik6w glosowania w okggu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru Rady cminy Rybno
sporz4dzone dnia 17.11.2014 przez cminn4 Komisje WyborczE w Rybnie.

Konisja stwierdza,

z€ otrzlmala protokdl glosowania od

I obwodowej komisji wyborczej,
wlasciwych do przeprowadzenia grosowania w okrrgu i na podstawie t€go prorokolu (tych protokor6w) ustatila
nast9pujqce \D4riki glosowania w okrggu:
I

lb

Liczba wyborc6w uprawnionych do glosowania An ieszczonych v, spisie, z
Itwzg t Q dn i e n i e n do dat ko*y c h fo mu I arzy, w chw lti zakof czenia glosowania

4

3

w tym um'eszczonych w cz9sci A spisu \aborc6w

4

3

s

rym umieszczonych w czgsci B spisu slborc6w aob)eotete UE niebe.lqq obr4|atetani

Uwrga! Sumaliczbzpkt. la i lb
2

frrl&abtepotuc,

Liczba sybo.cdw. ktbrym
(liczba

,

pollpis.t

spisie

musi byd r6Nna liczbie 2 pkt.

sfdaio kart/

I

do glosowania

odz adnotacje .. odmowa padpBu

)

Za

s tlm $ c/9sci A

2b

w tym w c2fsci B spisu qybotci\| (obwatele UE kiebqdq.y obt4|dtetdtui palskini)

Uwrgr!

spisu

Suma liczb z pkt. 2a

s)botcovobrvakle pols.,

i2b mmibyt r6ma liczbie

z

2

2

2

t

9

0

pkt.2.

I-iczba wyborc6w glosuj4cych przez pelnoDocDika li.:ra ka do gtosotaniavydanrch
na padstNie otqnarych pEez kohisj? ak i,w peliono.nictwa)

Liczba *yborc6w, kt6rlm qlslano paki€ly wyborcze
Liczba otrzlmanych kop€rtzwotnych
Li€zba kopert zMotnych, w kt6rych nie bylo oSwiadczenia o osobisryn i tajn),rn

oddaniu slosu
Liczba kopert zwrohych, w kt6rych oswiadczenie nie byto podpisane przez

Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych nie bylo koperty na ka(9 do gtosowania
Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych aajdowata sig niezaklejona kop€rta na karrQ

Liczba kopert na kartg do glosowania wrzuconych do umy

Uwrgr!Liczbaz pkt.

5

nie mo2e byc wi?kea od liczby z

pk.4.

Liczba kart syjgtych z umy
w rym liczba kan *yj9r)rh z kope.t na karry do gloewania

Uwagil

2

9

0

Liczba z pk1. 6 pomniejszona o liczbg z pkr. 6a posinns byd r6sna liczbie z pkt. 2. Liczba z pkt 6a nie moz. byi witksza

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
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Liczba kartniewaznych ffi nych niz uEgdov,o ustatone lub nieopatrzonych
pieczsciq ob ,odowej ko,nisji layboczej)

8

Liczba kart waznych

1

L;ch^ Elosow esa2ny.h (z kah
t0

I

l.

Suma liczb

9

v@nych)

5

Liczba glos6w waznych oddanych lqcznie na wszysrkie listy kandydatdw

Uwagll

0

2

2

zpkr.9 i l0 nusi byi r6wna liczbie zpk.8.

Na poszczeg6lne lisry kandydat6w i umieszczonego na nich kandydala oddano nastgpujece liczby glos6w

wa.aych:
SZYBA Monika r,rysryna
Kandydal zgloszony przez Komiter Wyborczy prawo i Sprawiedliwosa. Lista n.

I

3

2

TARA Deiusz wojciech
Kardydat zglos&ny przez Komitet Wyborczy WybofcOw Smorzqd 20t4. Lista nr 16

J

2

l

BRZOZOWSKA Iwona
Kandydal zgloszony przez Komitei Wybo.czy Pohkie Stronniclwo LDdowe. Lista nr I

2

0

4

NOWAKOWSKI Jmus2 Jdzef
Kmdydat zgloszony przez Komilet Wyborczy Wybofcdw cminy Rybno, Lisr. nr

5

I5

Przy sporz4dzeniu protokotu obecni byli:

1

Miczkowska Matdalena -CZIONEK

2

Gontarz

3

Moduy65ka Ewa -CZIONEK

4

Pioieklolanta-cztoNEk

5

Lelinskilan -CZLONEK

6

KarbowrkiMiroslaw-PRzEwooNlczACY

Ma[ena

ZASTEPCA

7
Okrng *yborczy

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ

7

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod

keskory

