
WYBoRY Do R\DY Gn|IN\' sT^Roc^RD GDAŃsKl

PRoToKÓŁ Z wYBoRÓw

do Rarly Gmil]) starogald Gdański spoEądŻony dnia l8 lislopada 2014r' plz€z Glninną Komisję wyborcŻą
w sńLogardzie Cdaliskinl

I. Dla wyboru Rady Gmjn} starogard Gdańskiuiworzono ]5 okręgów }yborczych, w każdym okręgu wybolczym

vybiera się i radnego'

II' Konisja st\ieLdziła, co następuje:
A.] Wyborów nie przeplowadzono oklęgu(ach) 

'Vyborczym(ych)' 
tj' okręgu

powodu braku Zarejestlowanyclr list kandydatów na radnego' w 7wiązku z czy111 -- '___- fnandatóN poŻośało

B'] cłosowania nje prŻeprowadzono w ....-' '--_okręgach wyborczych' tj. okręgu, l których zare.jestrowano lylko
jednego kandydata na tadnego.

Itt' A Komisja potwierdza. iz otrzynała protoko]'v głosowa|ia od 19 obwodo$ych komisji 
'VybolcŻych.

|*a podsta\Yie l'vch protokołów Konrisja sporządŻiła Zostarvienia wyników głoso\ł'ania w okręgach iLlwzględniaiąc
]iczby Słosów ważnych rv oklęgach \łybo.czych oraz głosórv waznych oddanych na poszczególne llsty kand)'datów

(kandydatół z q'clr 1ist) ustaliła nas|ępujące wyniki$yborów'

okręg wyborczy nr 1 obejInujący 1 maI'dat'

Wybory odby}y się

Głosoivanie odbyło się

l G]osów ważnych oddano

2. Na poszc7cgó]ne lisry kandydalów ikandydata ztych iist oddano nJ\t!pUląc.1l tzbe gtoso\\ \Jzr)chl

'i t7

Ż!I..sŻoly prze7 K.milet \!]'borczJ' wyborcóN NaszaCnrnu Stafugald Gdański' Lista
Dr 12

I 1 5

KRZYKOWSKI ArdLzel
zgloszony p./ez l(omitet \\\bolcŻy Stołarzyszcnie "NasŻ starogald', Liśa Ir ll l 2

Nlri*ięc€j ważnie oddanych głosów otrzymał i zost.rł wybrany radnylnl

/llosŻony plzez KoDi{elwJbolcz) wyboruówNlsza Gllin! Stafugald Gdański' ListanI I2 l 1

kandydatów z lIsl c.'..------------) otrzylna{o największą i ró\ł1lq 1iczbę

radnyff został kandydat z lisb nr --_ ' tonic\łażotrzymałnajwiększą liczbę
obwodów głosowaniajłAo$ \\ \ł ększe] i.?hi.

-', w wyniku ]osolvania --------_z listy nl -- '......... \ł z\łiązku z tym' ze

l.rkże liczb! ob!łodó!v' w któIej kandydaci uzyskali IlaJwjększą liczbę gŁxó\ł b),4a lówna:

-- p _- -_----. 1 n
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Cr W zwią7ku z tym' iż i\ okręgu wyborczym ZosLała Żareiesirowana ty]ko jedna lista kandydatólv' .astępujący
kandydai Uzyskał mandat radnego bez przeprowadzcDia głosorvania:

D' a W związku z tym, iż w okęgu wyborczym nie została
v,oklęgu nr ] nrandal pozosu} nieobsadzony'

okręg wyborcŻy nr 2 obejmt'jący l nandat'

wybory odbyły się

GłosowaDic odb-v}o się

] Glosów w!żnych oddano

2' Na poszczególne listy ka|dydalów i ka|dydata z tych list

zarejestro'vana żadna lista, wyborów D;e przeprowadzo.o i

i17

oddano naslępuiącą ]iczbę g1osów ważn)ch:

BloDRowsKA GraŻyna Mali.
ze]oszona pŻezKomitet W}'bolczy Praw. i sp.arviedlńłoŚć' Lis(a t.] z 2 0

2
JASTRZEIVISKI Boedan
Że]osŻoDy p[ezKolritet WybolczJ' v}borcÓ lv NdZa cnina sla.ogard Gdalski, Lista 9

Nłitvięcei ivażnie oddanych glosów otrzymała i zostala ł}brana radną:

BI()DRowsKA Grrżv|i Vrria
7!los7otr KÓnjilet w}borcz} I]rłwo i spnWied1iNość LisIłńL z

kandydatów z list G-....-...._ ) otrzymało największą i ró\łną liczbę

ladną7ostała kandydatka 7 listy nr ..'''- 
' 
poniewżotrzymałanajwiększą liczbę

obwodów g]osowaniag]osów w większej 1iczbie

lakże Liczba oblvodów, w której

--------- p, r ---------. I ... r, ---------

wyniku losowania ---------z listy nr .._ .. :__ w Z'lviązku z tym' ze
kandydaci uzySka1i naiwiększą liczbę głosów była lówDa:

tylko jedna Iista l(andydatów'
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D' a W z$,iązku 7 tynr' iż w okragu Ę,borczyn nie zostala zalejestrowana zadna lista' wyborów nie przeprowadzono i
w oktęgu nr 1 maDdat po7ostał Dieobsadzony'

oklęg wyborcŻy nr 3 obejmt|jłĆy l mandat'

3

w)bory odhyl'v s ję

Głosos,a.ic odb}4o się

l. G]osÓw waŻnych oddano

2 Na poszczególne list} kandydatów i kdndydata z tych list oddano następuj ącą liczbę g}osów v'aŻnych]

SZCZEI'ANSKA hena
Żgloszon. pżezKomitet Wybolczt Wybo.ĆÓlvNdsa Gijnla stdogatd Gdański l-isld ,

2 ŻElffzon. prŻcz Kolritcl Wylrolczl Wybolcó\! j(I]'śyty ll.rtunĄ Ljslanr l4 7

NailYięceiważni€ oddanYch głosów oirzymala i została rvybrana radną|

SZCZFPA\_S(A lreia
7glffz.na K.milct W'Yborcu'Y WybotcówNasza Cm ra S1a]oga Cdnński' ]-]sLanI L2

9 1

B.' w związk z tym .iż -------- kandydalów z list ('--------) olrzymało naj'vicks7ą i ró'vni ]iczbc
g]osóY,:

radnąZostala kand)'datka z listy nr --............._, ponicv,ażotr7łlnałanaj\viększą 1iczbę
gbsów v v,jększej liczbie obwodów głosowania

) rv wyniku losowania --------_Z list} Dr-. - - w związku z !ynr, ze
także liczba obwodów, 

'ł 
której kandydaci uz}skali największą liczbę g}osów była równa:

C.r W związku u iym, iŻ W okręgll \łybolczym została Żafejestlo'Vana rylko jedna lista kandyda!ów. następujqcy
kand}dal uZyskałnra.dat.ad.ego bcz przcplowadzenia głosowania:

l) a W 7!via7ku z l'Ym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żad.a lista, $Yborów nie ptzcplowad7ono i
w okręgu ln' l manda| pozostał nieobsadzony'

' -' "Ż!L-(\*,ot'V,a- Ł 
-:fi '"'-'] '' 
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oliręg \Yyborczy nr 4 obeimujący l mandat.

Wyboly odbyły się

Głoso\łanie odbyło się

I' Głosów waŻn}ch oddano

2. Na poszczególne 1isry kandydatów i kaDdydata z tych liSt oddano naslępulącą lic7bę głosów lvaznych:

l'14

B \\ z\lązku Ż Ę'm 'iz - .. k.|d)'datów z lis1 G--------) ottŻynało największą i rórvną liczbę
g1osów]

Iadnym zośa] kandydat z ]ist} nr ..- , poniewaŻotlzynahrajwięk\Żą licŻbl

^ 
l l'' /L . ' l' Jo{ ojo' Ą'dl i.

_ :_ - :--_---' w v'vniku losowania -_-_ - -_z listy nr _......-......_ w Zwivku z t'vm, Źe
takze liczba obwodó\, !v której kand'vdaci uzyskali największą liczbę g}osó\ł byla równx]

cr W z'vigku Ż lyn, iż !v okręgu $,yborczym zostala zarejestrowana tylko jedna lista kandydatóv.' naslępujący
kandydal uŻ}_skał manda1 radnego boz prŻcprowadzenia gbsowania:

l) 'L w z'vi't7ku z tyn, iż w okręgu w}'bolczyln nie zostala zarejestrowana Żadna lista' lv'vborórv nic plzcprc'vadzono j

!v okręgLL nl l mandal pozosLał nieobsadZony'

A,',au-W x,1J,.j'.ę' $.'.-''li
$lcodćba]} f

/

ŻgloŚŻońt lji2ez Konritet wyborczr Plailo ispla'licdli\lość' L]Śu nr ] 6

(lR^Ba)\VSKI ZdDr ZygnrunL
/gl{rs/on)' Pr^7 Konljtel Nyborczy \\tbolcói! Nasza G'lnia Staloeard Gd iski. Lista
rr 12

2 2 6

\'IANIA LUCYD! E\!a
/g]os/otd I]l^7 KomllcL wybo].Ż} sL(''arŻlsletie 'NaŚŻ starogard'. List. nr l]] -5 -l

Najwięcej ważnie oddanych głosórł otrzynał i został wybrany radnynl:

(jRABOWSKI Zenon Zyg'!unt
zglosfun] !]Żez l(.mile{ Wybor.l) WybolcówNasŻa G' ina staroga'd Gdański' Lista !r l2 2 2

-- lIŻeZ --------_' l-ista t. --------_

',,,-\ ^/ ta),LW
dp-,-,-v
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ol$ęg rYyborcz) nr 5 obejmujący l młndrt.

wyboLy odbyĘ się

Gbsowanie odbyło się

l' GŁrsów wazn},ch oddano

2' Na poszczególne lisly kandydatów j kandydata z rych list oddano naslępującą l]cŻbę głosów waŻn]ch:

C l w zwiąZku Ż lym' iŹ s, okręgu \qirolczym Żostała zarejestrowana tylko jcdna iista kandydarów. następujący
klnd}dai uŻyskał mandat radnego bez przeprowadzenia g}osowania:

{,

:198

B \\ ?s i.rzl. u Lyin list ( - :-----) otrzymało naiwiększą i ró\łną liczbę

radnązostała kandyda1ka z listy nr -.'.'' 
' 
ponieważotrzymałanajwiększą liczbę

obwodów głosowanias}osów w większei liczbie

...., w w],niku loso\łania ---- - z listy nr --------- 'v 
ŻwiąŻku z tynr, żc

takze liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą lic7bę głosó\\ była równa:

'----_ lw(. --------_.I i . _________________

D. a W zs,iąŻku z lyn], iż w okręgu 
'vybolcŻym 

Die Żostała zatcjestrowana Żadna lisra' Ę'borów nie prŻcprowadzoDo i

w okręgu nr ] maDdaL pozÓstał nieobsadzony.

(joRNovlcz Maże!a
zgloszona p]uez Konritet v}borcŻy \\)'botcólv Nasza G'!i!aStarcgald Gdaliski. LiŚa l 8

KoMoRoWSK] RysŻ.rd M ek
z8]oszoDy plŻez l(omllct WybolcŻy wybolcLnv Ryszarda Konrolowskiego' Lista nr 2l 1

WYl.Ę(]].Y DaliLNz IleneUsz
zc]oszoly przcŻ Komilct WybolczJ'W}borcÓ!v Dariusza w!]ęgl}' Lisla l26 9 9

Naiwięccj ważnie oddaDych gbsów otrzymah i zostala wybrana radną:

(ioItNow1cZ Mxżen.
1Al{rs7.na Komitct w!'bolcz] w]'bolcół ]'l asza Gmi|a surogard Gdański' Lisnnl l2 l 8

Ł-"( ł'{-(|V^a,

( -o_ \^ J L'.\-ŁJ |- :- ]'
( .o. eo.r /'fh*



okręg wyborczy nr 6 obejmUjąĆy 1 nłndat'

wybory odby!-'się

Glosowanie odb)4o się

l Cłosórł waŻnych oddano

2 Na poszczegó]ne Iisly kandydalów i kandydata z tych list oddano następującą Iiczbę głosów waŻnych:

3ll

ŻEloszony prŻez Konitet wyborczy Prapo i s pmłicdliwość. l-iśta nI 3
2 2

1
OI.SZEwSKI Jacek Ptul.
Żg]osŻoiy p.zez Komitet \\tybolczy w)'bolcósNasua Glnina Slalogald Gdański. Lista
nr l2

I 9

l SCHwIDA 'ĄniIa Ma'ia
zg1. szona pżez Końitet WyborcŻy stowarzyszcnic 'Nasz sta'!8ard '' Lista nr ] 3

4
CHELCHOWSKI Tidcrsz Edward
/AkrszonyDrzez KoDjlet wvborĆ7}, \\r]borcÓł chćłdrowski TadeuŚ2' Lisl!nI l7 l

NxjwięĆei ważnie oddanych g|osów otrzynał i zostal rYybrany radnym:

OLSZI\YSKI Jaoek P'olr
7g]oszÓty |rŻez Kotri(el wybol cŻy wyborcó\t Nasza Gnrb. StaloeMd G.lański, Lista nl ]2

kandvdatów z otrzynato najwięksŻą ] Ió$,ną
g1osó'v

radnym zostal kandydat z lisly nr
lviększej liczbie obNodó\ głosowania

pon jewazoti zylnałraju ięl \7ą licZbę

- - -.' pr/c. - - .1 ' - r' ------ .'

:_ - _------' w s,yniku losowania --_ - - _'7 listy nr ...--_..-..-_ w związku z tym' że
takzc liczba ob{odó!v, w lłórej kandydaci uzyskali naj większą liczbę głosów była równa:

C'r W związku u tym, iŹ v, okręgu wyborcŻ}nr 7ostała 7ale.jestlo$ana tylko.iedna jista kandydatów' lastępLliący
kandydai uzyskal n]andat radnego bez przeprowad7enia głosorvania:

D'a W związku z tym, iŻ w okręgu wyborczym nie została zare]estrowana żadna lista' wyborów nie plzcplowadzono i
w okręgu nI 1 mandat pozostał nieobsadzony'

,k,;lb gril,iL,. u**-,Ii &(L-^/ W)ł,^ą,
k '.--'rl'



okręg wyborczy nr 7 obejmująĆy l mandat'

Wybor] odb'v]} się

G10sowanie odbyło Się

Głosów waznych oddano

Na poszczegóhe 1isb' kandydatów i kand)'data z tych lisloddano następuja.cą 1iczbę głosórv waŻn}ch]

r99

soK(lL (nŻcgoż Kalo]
ŻelosŻony przeŻ Konritet wyLrol.Ży |rawo i sprawiedli\ość, Liśa ntj

1.

LAN,IPl(o\!sKI łlićcŻyslaw stanislail
7gl.sŻon)' plŻcŻ K.milct W'Yborczy v]borĆÓw N;]sZa Gńind Stanrgald (;dańskj' l.jsla
nr 12

2

3
ROC,\CZEWSl<,Ą Halind
Ż{h\Ż.natrŻezKonitelwyborcz]'Sto!va[}szenie'Nasz5ld]o8ald"'l,isLat.]3 2

zqJos7.td pl^7 K.nritćL wybolczy w-vbolcó{ Daemty welrr Zdutr]'' Lista fu 24
7

5
WITEK Argdika SI.nisl!\ra
Żg1osŻola plzcl Komitet WlbotcŻy \vyborców A!g.likiWiiek' Lista N27 0

Najłięcej tvażnie oddanych glosórv otrzymał i został wybrłny rndnyn:

l.ANl],KoWsKI M jecŻysla\! sIdniŚlaw
Żg]oŚŻot} pżez Koljitct Wyborczy wyborcówNasza Gnim sialoga cdanski, Lista !I ]2 2.

l]' w ŻwiąZku kandydató\ł z list c--------) otlŻymało największą j lówną liczbę

radnym zos1ał kandydat z listy nl _ _ _--. poniewaŻorzymall1ajwiakslą liczbę
obwodów głosowaniaglosów w większej liczbie

....' w \łf,niku losowania _--------z 1isiy nr -''..'..'.' 'v 
7wjązku z tym' Źe

takze liczba obwodów' \Y któlej kandydaci uz'vska]i największą 1iczbę głosów b)rła równa:

p. L.r' -

(--r w zw]a3ku Ż tyrn, jŻ w okręgu wvborc7}m zostałe zalejcsllo\l,a|a tylko jedna lista kandydatólv następujący
kandydat uZy1ka] m!nd,]t ladnego bez przcprorvadzenia głoso'v ria:

D' r w zwiąZku z Lym' iż w okręgu wybolczyn trie Zosiała zarejestrowana żad|a ljsta' wyboLów nic pEeplowadzono
w oklęgu nr ] mandat pozostal nieobsadzony'

ł'

!ł.'-,*Ł"o!.( u''lŃ'- f''1"'r"-
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okręg ivybolczy nr 8 obejInujący l mlndat.

Wybory odlry]y się

a]hsowanic odbyŁJ się

l' Głosów waŹnych oddano

2' Na poszczcgó|nc lisry ka.d}'dató\ł ikandydata z tych list oddano następuj ącą liczbę glosów waŹn'vch:

Dtu\SZ,ĄNOWSl(A lledta
zAloŚ7ona prŻez Konritet wyborczy Plailo ispnsicd]iwość' LisldnI ]]

1

zgloszoDa plŻez Komitet wlbolczy v-"_bolcÓs Nas7d Gnrina Stalo8ald Gdlński. Lista l 9

MAKOSA Dorota ha
zg]oszona pl zć7 ]<.miLćl \\'}bojcŻy StołażysŻcnic "Nasu Starcgald'' Lista nr l.] 6

.1
H^RTUNA l(r}51yua l]elćna
zlloŚzona przcŻ Kolritct \\r}bolcz' WyLroI.ów KIlsLyt! llańlna' Lista nr l4 l 0

5
KLECZKOWSK^ Zotia
z!]osŻÓtłp]7ć7Końitet \ł]bo(Ż) \Jbo.o\ ZoiLKl(czl'l,\( c] ] {Jnj IE 6

KRA\V(IZYK laenala Da iela
zglosŻona prŻcz Konitet wybo.czy wyborcÓw ciecholewy. Lista nl20 6

Nłj$ięĆei \ł.żnie oddłnych glosów otrzymała i została rYybrana radDą:

ODIA Alin!
Żgłoszona Komikt W}boloz} \l}borcÓw Nas7a Gm]ia Starogard Gdański' LiŚtanI ]2 l 9

iŻ kandydaiów Z list ( _..-----) otrzymalo naj\ł,iększą i ró\łną liczbę

słosów

radlq została kandydatka z listy nr -_ ' 
poniewazotrzymałanajwiększą liczbę

obwod óv, głosowan iagłosó\ł w większej 1iczbie

takŻe liczba obrvodów' w której
wyniku losowalia ''----z listy lu -' w związku z iym' ze
kandydaci Uzyskali Daj $ iększą licŻbę g]osów była równa:

C'4 W związku z lyn' iz w okręgu wybolcŻym została Żaleiestfowana tylko jedna ]ista kandydató\y' następLljący
kaIdydat Uzyskal mandat ladnego bez pl.7ep.owrdzenia głoso\\,ania:

iż w oklęgu wyl]orczyn nie zosta]a zarejestlowana zadna lisla, w}borów nie przeprowadzono
pozostal nieobsadzony.

D.'wzwjąZkuztynr,
w oklęgu nl ] mandat

-Y
Ar'.'CI

L-,( *-** .rLi&ę ł."-lr
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okręg 
'ryborczy 

nr 9 obcjnlujący 1 mandat'

wybory odbyly się

Głosov.anie odbyło się

l' Głosów 
'vażnych 

oddano

2' Na poszczególne 1isty kandydaiów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę g}osów ważnyĆh:

'tl0

LIEBRECIIT ArMKaLurzln!
ZAlos/ondrrrzez l<oniLćlwyborcŻy Pohkie Stloniictwo Ludowc. Lista nr ]

l

Ż
SZCZLIRO\\'SKA M[i! ].lanle
zgloŚuona przcŻ Konrit.t Wybolczy w]botcóWNasu a G'nina Staloga]d Gdański, List.
rr l2

1 2 I

sw]EcZKowsKl 'lfi!asŻ
z8]osŻony przcŻ Komitct W]'borcŻy StolvaŻ)'szclie Nasz Starcgfud '' List! nl l] .ł

cZARNEcKI D.l'id MaleLsŻ
ztlo5Żol} pżeŻ l(onrjte1 Wybolcz\ wlbor.Ólv Dalvida CzarneckićPo' Lista Dr2']

'1

Naiwięccj ważnic oddanyĆh głosórY otrzYmała i zostala wYbrana radną:

l,lFIlltECl I I Anrr l(atarrlnd
lgk\Z.na K.nlitel Wr_lD'cŻJ_ |ohkie Stronnictwo Lldowe, Ljst. nr l l 3 l

B.' W zwia:ku tym kandydatów z list ( ------_) otrzyna}o naj\łiększą i lówną liczbę

radnązoslala kandydalka z listy n. :'.-....____' poniewaŻotrzyma]anajwięksZą liczbę
obwodów głosowaniag}osów w większe] IicŻbie

1akŻe liczba oblvodów' w klórcj kandydacj uzyskali największą liczbę glosów była ró\ł.na:

c.! W związku Z lym' iŻ w ok.ęgu \łyborcŻym Żostała Żalejestowana Blko jedna lisla kaDdydatów' następujący
kandydat uzyskał mandaL ladDcgo L]cz przeplo!vad,enia głosowanja:

D. ! w zwjązku z tynr, iz w okręgu lvyborc7łn nie została Zarejestrowana żadna lisra, wybolów nie przeprowar]zono i

w okręgu nr l mandat pozostalnieobsadzony'

J
kŁ,^P

P rl

I_:/' tł^otr+|@
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okręg wyborczy Dr l0 ob€jmujący 1mandat'

W)'bory odbyl} się

Głosolvanie odbylo się

] ' cłolów Wafuych oddano

2' Na po,j7czcgóhre ljsty kandydatów i kandydata z lych list oddano następuiącą liczbę głosów waŻnych:

L

sTAcllowlCZ_KRYŻA ]<amila stanisla\!a
Żgl!sŻonłplŻeŻKońitelW)'borczyPolskic stroldctwo Ludo\łe, ListanI 1

ó

s1'ol]I'MANN'l'ona\7 Ńldrian
Żgloszony pLŻez Konilet wyborczyPrawo iSprasiedhvość' Lis1a nI3 6

l \4ISZKER Adam Tadeusz
zqłoszon-v Dlzez Koalicr iD]' KomiLet W-vbo.czy SLD Le*icaRa7ern' Lislanl ó

I
\\'IRCINSKlTadcusu
lgloŚzony prŻćz K.mitct \!!bÓI.Ży wybÓiĆów NjŚŻe Gńina Starogard Gdali\ki' l,jsta ó 0

j IALKowsKA Bożena
Żg]osŻola pżcz Komitct W'vbo'czy StowaElszclic Nasz st oga'd ' Lista nI l] 6

,7

6
BRZ|ZlNSK] P'Żo!}s]ai! GrucgoIz
1glos/o|y plzdŻ I(onrjtet Wyborczy \yborcÓw Krystlny Hirtuna. ListanI l4 8

Najwięccj ważnic oddanyĆh głosórY otrzymała i zostala wybrana radną|

BRZEZINSK] P'Żo!yslaw Gżceorz
zgloszona KomlLel w)'bolcu y \yylrolców KĄ'styDyHfutuna' Lkta nI l4 8

B W z\ iaŻku kaDdydatów z list G.' _ ---) oirzymało najlviększą i równą liczbę
g}osów]

g}osów \\' większei liczbic
Iadnązostała kandydatka z listy nr _ ------' pol]iew!żotIzynlalanajwiększą liczbę
.hwÓdów 9łÓŚow.nia

....) w \lyniku losowania _ - --..'. z listy nr -.-.-.._-..__ \ł zs'iązku z tym' Że
takżc ]icŻba obwodów' w któtej kandydacj uzyskali llajwiększą liczbę głosów by}a.ólvna:

C] w ŻwiąZku z t}n]' iż w okręgu \,}borczym zosia}a zateiesirowaDa tylko jedna lisla kandydatów następujący
kandydat u2)'skał mandat radneso bez przeprowadzenia głosowania:

D' I W Związku z tym, iŹ w okręgu wyborcŻyn Die została zaręjestfowana żadna lista, Wybolów nie przeprowadzono
w oloęgu nr ] mandat pozoslał Dicobsadzony'

/

-*fl{* '''ja _trŚ-'

-' - "- ptz.z - -- --- I-ista nr

Ł_( rł,"Jfi.,



okręg łyborczy nr 1l obcjmujący r mandat.

Wyboly odb},ły się

Gloso\yanie odb'v1o się

]. Cłosów r\aŻnych oddaDo

2' Na poszczególne Iisry kald}'dató\ł' i kandydata 2 rych list oddano następL\]ącą lic7bę głosów waŹn'vch

465

llOlllll_lK ljarvel
zgbsz. ) |I7eŻ Kon]iLdt wyb..c7y lła\'o is|la\!ied]]lvość.l-jst.n] ]

lll-\CA llanna lldran
ŻgIoszona tr2€z Konitet wyborczy uyb.rcÓ!v Nlsra Gtlina sta.ogard Cdanski' Lista
nr l2

9

l KlILPlNsKI MaIiusz Jcży
/glL\^n! !l7ćl Kot]ilet Wyborczy st(nvalZysze e NdzstaDgald'' Listaft l3 5

4
wisNlEwsKA s'lłie Anna
4krszond plŻez Komitct w}bolcz}' Wlbolców syhlii wiśnicNskie 

' 
LiŚta r 28 1

Najłięcej lYażnie oddanych głosó\Y otrzynlał i zosta| rYybrany radnyrn:

HINCA rlarno Barbam
z€lo\7oty p.lel l(oFjlet wybolczy wybolcó* Nasza G'lina Starogald Gdański' LśIińI l2 9

B. \\ z\vlqzkLL !\ ńl .1ż kandydatów 7 ]lst t-:_-----) o|rzyma}o na]większą i ró\ną liczbe

ladn)łn został kandydat z listy nr ........-.'.'_ 
' poniewaŹotrzymahraj$,jęksŻą lic7bę

licŻbic obuodóu g]osou.ania

.._ -:-------' w Ą/niku losowania ................_2 listy nr ................ w zwiąŻku z tyn]. że
lakże ljc7ba obwodów. \\ któlej kand}'daci uzyskali największą ]iczbę głosólv była równa:

P7' ------- l . 'n ---------

c.r W 7wiązku z tyln, iż N okręgu \\yborczym Żosta]a ŻalcjeŚlowana tylko jedna lista kandydatów następujący
kandydat uzyska1 nra|datradnego bezpżepro!rad1enia głoso'Vania:

D r W związku z lynr, iŻ B okręgu $,yborcZy]n nic została zarejestlowana Żadna lista. wyborów nie przeprowadzono
w okręgLl nr l mandat poŻosLal njcobsadZony.

rroL^,J--o- *(L( Lu[v--
,,j)'r''. lt,:*,Ą1

łr"j
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okręg wyborĆzy nr l2 obejmująĆy 1 mandat'

Wybory odbyry sie

a]bsowanie odbylo się

l ' Głosów u,aŻnych oddano

2' Na polzczegóhrc listy kandydatów i kandydala 7 tych list oddlno następującą 1iczbę g}osóW waŻD}ch

I
PO IOCI<,\  nrr M ra
ŻglosŻonanlzezKonritel wyLror.z\ |.awr i sprawied!iwość Li(anr] I 9

)
J.ĄNECZEK czcsIai!
Żg]oszony pżezKon'tet W)'borcŻy W)borcówNasza Gmi'ra StarcBard Gd.ńsk]' ]-]su 2 I

(lllANlllllt-ClUN4lNSl(l Ronran SLanrslnrv
ŻeloszD!) plzcz K. n ilet WyborcŻ} slLnlaŹysŻćńić 'Ni$/ slarogard '. ]-isla l 3

I

.1
KLE]N KaŻinriłŻ ladeusz
/g\jv.n] p[ż Kon'tct Wybolozy W}borcó w KaŻi'licrŻa Khnr' Listanl l5 9 6

5
KAI-BUl(OWSI<A Jłtin! Wanda
z!].szonanrzez KońitelWybÓrcŻ! w} borcó lv .lani|} l<albuko\łskjei' ListaDr25 0

Najwięccj ważnic oddanych glosóiv otrzymała i zosiala wybrana rldną:

zlbsŻo a Kon'ilel wyb.rcŻy wyLrolcÓl NaŚŻa Gńnra starclald cda]!\ki' Lisia !] l2 2 1

B'' W Żwiązku z tym .iŻ ___.-_.-...-_ kand)Jaru\ ? list l- - -__-_] otlzylnlło rd'j\Viększa_ i równą liczbę
g}osó\\:

radnązostala kandydalka 7l]sty nl _ __---. poniewaŻotr7ynlalanajwiększą liczbę
_o.o \ $ sleĘ'e| lh/b'eob$o' ó$ _o'osdl i

--_---', w Ą/niku losowania --------_Z liSt} nt _.............._ w Żwiązku Ż tym. że
lakŻe liczba obwodó$, w której kandydaci uzyskali naiwiększą lic7bę głosów b}4a równa]

C.] W zwia3ku z lym' iż w okręgu lv'vborczyn zosia}a zaLeiestroM,ana tylko jedl]a lista kandydatów' nastepulący
kandydat uŻy5ka} mandat ladnego bez przeprowadze.ia głoso\łania]

D a W zwia3ku z tyn1. jŹ 
'V 

oklęgu w)borczym nie została zatejestlo$,ana Żadna l]sta, wyborów nie pr1eptolvadzono j

w okręgu.r ] nandat pozostał njeobsadzony.

L-( g-łw 
t_' 

ąń##- [lu'L^'' 1"""*'Ą' 'L.t {-\ Jl
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okręg riyborczy nr l3 obejmUjący 1 mandat.

Wybory odbyly się

Closowanie odb'vło się

l' G]osów !vaŻnych oddano

2. Na poszc7cgarlnc listy kandydatów i kandydata z tych ]isl oddano następiliącą liczbę głosów waŻnych:

448

v II:RZl]A lat Wladr_Śjał
ŻglLrsŻony p[cŻ Kolritet \\rtbolczy wybolcół N.sza Gmina Stalog d Cdański, Lista 1 5

l BURN]CKI P rel
Zltoszony n] /ć7 Koń itet wyb. rcŻy Stoważ! szelie 'Nasz s laro8a] d''' Lisla n. ] 3

6

l
Al l- KsANl)RowlaZ l\4łPn']c|a srlrvia
1gl{rsŻońa P.ŻeŻ Konrit.t \vyborczy w}bolcói! lvlaedaletry Aleksatd]o\vicz RaŻem dla 1

I(UKAwKA DJrvid TedelsŻ
Z!]ÓŚzo.y p.ŻeŻ Konlit.t v}bolczy wyborcós Dalid Kukd\vkd. Listd tr 22

5

Naitvięc€i ważnie oddlnych głosórr' otrzymał i został wybrany r.tdnym:

BIiRNICKI PNvd
ZskN^nt !I^Ż Kotlilet wyborcŻy slo$aŻyszcnie "Nasz Starcgat ,l,isLaD. l.]

6 l

kandydalólv z lisi C................) otżyn]ało najlviększą j rólvną liczbę
g1osów:

radnyn został kandydat z listy nr ___' poniewaŻo1rzyma}najlriększą licŻbę
obwodów głoso'vaniaglosów w większe] liczbie

w wvDiku losowania
także licŻba obwodólv' w którei kandvdaciuŻlskali

''..........-.._z 1isly !r _ _ 
'v 

7wjqzku z tym' Źe
na]większą 1iczbę głosów była róMta:

Ii

c'L w ZlviąŻku Ż t}m' iż u, oklęgu wyborczym została za.cje$owan! t},lko jedna lista kandydatów, naslępujący
kandyd.tl uŻyskał nrandal radnego bez prŻep.owrd7enia głosowaDiai

D' ] W związku z tym. iz w okręgu \łYborczym nie zosta}a zare.jesiro\rana zadna ]ista, w}bolólv nie przeprowar]Żono
w okLęgu nr l mandat pozostał nieobsadzony.

5],:s^'*t'' l'|{iLJu.- ar'żo *ł'
L/

L-a.a fl,up:v,p- ,Lt'-il
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okręg rYyborczy nr l1 obejnujłcy l młndal.

Głosowanie odby{o się

] Głosów waznych oddano

2 Na poszczesólne listy kandydatów ikandydata z t'Ycb 1ist oddatlo następującą licŻb ę głosów lvaznych:

493

B'' W zwiąZku Ż t}n] 'iż 
.'.-'.'..._ klnd}dató\ z lisL G-...'''' ) otrzynrało największą i tówną ljczbę

rad|ym został kandydat z listy nt --------_, poDics,ażotr7łnralnajwiększą liczbę
lo ssqel e ..b. bqod. $ !lo.o$cr.J

k/e lc/b_obso'los'\VĘloe lJrd}clLlL.\kJ'1d|'Vek',,1 c/be9lo.oj )l'los'-:

Nlltl-lr\\CZYK levy
ŻPlDszony przez Konritet i splałied1iwość' Lista nl 3

) 6

)
SToRlVIowsKI Stanisla\ł Jatr
zg]oszoly przez Koml1el Wylrorcz! \\ybolcói!Nasza CmiDasbloga Gd iski. Lista 2 5 0

zeloszoD} pŹez Koliitet Wybolczy Storvarzyszenie'Nasz st oga'd ' Lista !r l3 1

Nltiwięcci włżnie oddanYĆh głosóiv otrzymal i zostlł wYbnnY rlldnvm:

STORMOWSKI Stanislaw Ja!
zg]oszony pr 7el Ko nritet wlbol czy wybor.lj w NdVd C ]n ina s tal ogard (]da]i \ki' l iśa ] 2

2 5

C'r w związku z t}1n. iŻ w okręgLl $].borczym Zosiala zalejestlo\{ana iylko jcd.a ljsta kandydatów, następu]ący
kand'vdat uz'vskał nrandat ladnego bez przeprowadZenia głosolvania:

D a w z'vii:ku z tym. iż ł, okręgu wyborcz)m nje zos1ała zarejestrowa|a Żadna lisla wyboróv, nie przeptovadzono i
w oklęgu nl ] lnandat pozostał nicobsadzony'

,/]\ "( R^o'ł+V"@. 
tr- 1#IIt'- ,/,|U,]L.' 

t.-*.!i
/t'łi---l

't



,Ii

ol'rtg $\borcz} 
''r 

l5 obcimuiący l mandal.

wyboty odbyly się

GłoŚowanie odbyło się

l Glosów wafuych oddano

2. Na |oszcŻegó]ne lisl} ka.dydatów i kand'vdata z bch list oddano następującą 1iczbę głoSów waŻnych

199

LoRIK Pioh IrnDcislćk
Zgbsztnl DrZeZ Kon]jlel wyb.rczy WybotcółNasza Gni'ro sLnrogald cd ńsh' L'sta
r l2

I 9

M]CHN^ Zęnon JÓzel'
/!kx7o ! lt7ez Konr]tel WyborcŻt WybolcówZcnona Michny, LislanI l6 2 5 0

Nłiwięcei ważnie oddanych głosów otrzynlał i został rYybrany rźldny'n:

NlIcHNA Zelon Jó2ef
Ż8Ioszoly pżez Komitel wybolczy \V}bo' cós Zeiotn ivtichty' l ,ista r l Ó

5 0

B \\ z\\ r-zku łm '|Ż kandydatów z list C--------) o1lzYmało naiwiększą i równą lic7bę
glosów:

Ladnym został kandydai z listy nr : _' poniewazotrzyna}na i\ł iększą liczbę
obwodów głoso\\a|iaglosów w większe] liczbie

ca W Żwiązku z tyn], iż { oklęgu w},borczyff Zosla}a zarejestrowana lylko lcdDa lista kandydató następując'v
kandydat uzys](ał mandat radnego beZ przepLowadZeDia głosorvania]

p . .l .n -_---
....' lv $yniku losowania --_- :_z lisly nr ................_ w Zwjązku Ż t}m. że

takŹe liczba obwodów, w którei kandydaci uzyskaii nairviększą liczbę slosów była tó\vna]

'_ p.. -_ __.L'n. --------'

D 'l W ZwiąŻk Z tym, ]ż i! okręgu wyborczyn] nie została zarejestlo\\,ana Żadna 1ista' wyborów nie przeprorvadzono
!v oktęgu nI l nrandal pozostał nieobsadzony'

d
rŃfr/ i{rr+r",-, {^Il.Ł"," !irtl,,l-',o- n "- 'tt



IV.'^ Adnotacja o wniesieni! przez osoby pełniące fi]nkcję męŻów zaufania uwag z $}mienieniem konkretnych
zar7utó w''"); j ezeli nie ma' wpisać 

',brak 
Zarzutów" lub 

',brak 
osób pełniących fu;kcię lnężólv zaufania":

brak osób peł]iących fu.kcję nrężów zaufania

Adnotacje o wniesieniu przez członków Konrisji uwag Ż wymienieniem konkretnych zarzutów"'); j eŹe li nie ma,
wpisać',brak zarzutów'':

vl.'' ]nne uwagi;jeŻeli nie ma' wpisać 
',bmk 

uwag

brak ulvas

Plzy spo.ządzeniu protokołu obecni byli:

Biel ń5k]Wlodz]m erz zbignjew PRzEWoDNlcŻĄcY

Haftka Maria Magdalena czŁoNEK

Fe sklW eslaw Kaz mierz-zAsTĘPcA

za]ęŚki Marcin łUkasŻ - cŻŁoNE]<

szramka lwona czŁoN E(

B elecka Anna Magda]ena czŁoNE(

sarna zb 8n ew Michał - czŁoN EK

B7owśki MalFUc7 -a7łoNFK

\/
+-...-n

F.k-h\.-e

vzę*'k

Zalaeznikil
Zestawienia wyników głosowania z l5 okręgów }Yborczych'

f"t" 'r')
] ro*.et1płr !
i ła::ll;; j
Q"
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Protokół obsadzenia mandatów bez głosowania z 0 okręgów wyborczych -

" niePotrzćbnĆ skEślić lub pominąć
"' l"ali t.esi dotycząca d ego punk1u |ie micści się na fonlu]fuŻu, lależy dołącŻyć j ą do prctokob' zmaczaj ąc to ł

odpołiedńinr punkcie proLokotu'
"' W lŹiezg]oszenja uwag pftz osobype]n]ące luńkcję ńężów zaulania lub członków Komis]i' Śtanołisko Kornisji.lo

zMutów lalęży dolączyć do protokolu

' wypełniasię w raŻie |ieprzĆprowadzenia wybo.Ów w ktÓiyńkolwiek z ok ęgów wyborcŻych

'Ż wypełniasię w sytuacji' o klÓrcj no$aw alt 380 Kodeksu wyborczego'
3 wypelniasię tylko w sytuacjach, o kńrych mowaw alt.443 $ 2 KodeksD wyborczego'a wypcl asię tylko w sytuacjach' o krórycli mowa w aJt' 434 $ 2 Kodeksu wyborcŻeAo'

/

T,.^^").- ktę!.,-,j'. h--1 EJ"
$r.oder1 i u 

fr-_*.
r- -a Fł'#u,-



wYBoRY Do RĄDY G['IlNY STARoG^RD GDĄŃsKI

I

ZESTAWIENIE wYNIKow GŁosowANIA w oKRĘGU wYBoRcZYM

Zcstawienie rĘ"ników gtosowania w okręgu \łYborczym nr 1, ut'vorzonym dla \\Yboru Rady Gnlin} Stalogard Gdański

sporządzone d.ia l8 listopada 20I4 prŻez cmitrną Komjsję WyboLcZą w stal]galdzie Gdaliskinl'

Komisja sLwicldz!, żc olrzymała pl oiokó} głosowania od ] oblvodo\\ej komisji wtborcŻej.

\Ąłaścnvyoh do pveprowadzcnia g]o9owanja u,okręgu i na podsta\ie tego pfolokołu (tych prolokołów) ustalila
następujące w'vniki głosowania w oklęgu:

-l8-

jLiczba Ę'borców' klórym \\ys}ano pakiety w}borcze

Liczba kopefi zlvLoinych' w których nie było kopcrty na karlę do gkrsowania

Liczba kope Zrvrcln}ch, w któ.ych Żnajdowala się niezaklejona kopelta na kartę

.yl
-p

Liczba $}borców uprawnionych do głosowania ał,'7 iesŻcŻonrch v \pisie, ,
4\j,.ględniellie,l ]odalko\lrchfa/n d|Ż|) \y chwi]i zakońcŻeDia głosowania 6 ,

1l t}|] Umjeszczot}ch \! części^ spisu ubolcólv aDÓ}'ałłe /roki 6

\l r]m umreszczotYcb 1l częścjB spisu RyhorcÓN aoÓ'!ąkle I)|: niebędąc! obJ,łon ani

Uv.gil suma ]icŻb z pkt. ]a i ]b musilryć 
'ólvna 

]jczbic z pkt' l

LicŻba lub.rcó$' któlylr rvyddo kaĄ do e]osowan'a
li.:bd padpiŚóv |'spiŚie Ólar ddrÓl.qe ,.adno a po.lPiyi')

Ża \Y l),fu $ .lęściA sI]]'! \vybllrcÓ* lolłydl./€ fob.' l

th * 1}nr n czcści B spis! \l]]bÓl.ó\\ (abfyulelc UE ni!będLld abwalŁ]a"i palsLi li)

l $]Jł'( | ' | '' Lmu\ib\l l '\l'' '' e/|l ''

l.i.lbt slholĆÓ\L gl6uj.rLych Przez pełromocnika a/':óa ka, do gloŚa1l.nia \,rdd&.h
na padsldłie alrł |an Ćh Plzez lfunisję dLlół Pełna anifu^a)

t-iczba otrzynanych kopert zrvrotDych

l-jczba kopet Żwrotnych, w któt},'ch nie było oświadczenia o osobistyn i tajnyln

Lic7ba kopet zwrotnych' R'których oświadczenie nie było podpisane ptzeŻ

LicŻbx kopeń na kańę do głosowania ivrzuconych do urny

U'agaI Liczb. Ż |kt j nie Dożć być rvięks^od ljczby z pkt '1

6 l.ic/ba llrt lv)'jęt}dr z un) u

\v tynr l]cŻba karl w)'ięt!dr Ż kopeł Da kd1y do gloŚNania 0

Urvlgl! l.rc7bazp](I'6polrniejŚŻonaoliczbęŻlkL6apowinnabyćrównalicŻbje7Dlt1.2'LicŻba2nktóaDic!roz.być$jęks/a

5i.--',|,Ł'' ,J,lJ.rlr.+- 
rŁ.,_' 1'

( ,u*r,-\



trw.gal Suma liczb z pkt.

l]' Na poszczegóhe

lt

9 i ]0 nusibyć.Ó$na licŻbieŻ lkl.8'

1isty kandydalów i umieszczonego na nich kandydata oddaDo następujące ]iczb) głosórv

Liczba kań niewaznych alnrych,iż urzędailo ustaLone Luh ni:orutlŻaq)ch
p iet.ę. i Lt afu oll0wel koni3j i v)b arcrej )

0

8 Liczba kart $aŻnych 3 3

9 Llczbr gk]sół nlesażn]'ch /u kanva.nyrh) 6

l0 Liczba gbsó'! Ważnych oddanych łącznie na \łszystkie listy kandydatórv l '1

Żglos7.|} I]l/ćl K.ńilelWybolĆzy wyborcÓrvNasza Cnina starogł d Cdaris](!. l'iŚa
nr l2

I 1 5

2
KRZYKoV SKl 

^ndŻejŻg1oszo!y pIzcz KoD]iret \ł ybor.7y stowarzysŻćńić Nasz Slaro8lrd'. Lisla nr
I 2

Przy spoIządŻeniu pIotokołu obccni byli:

słnraZbigńićNMi.ha] cZLoNEK

B7orvskj lvlaiĆlls7 c7l'oNFK

B!eli]iski wł]dŻiDielŻZbig!iew lRZEWoDNICZĄCY

H.ftk! NIatia uaeda]cna - cZŁoNEl<

|_elski wies1rs KżjnrieIŻ ZAsTĘłcA

Za]ęskiM cń Lukasz - CZLoNEK

Sz.amlrarrvona CZI.ONEK

tsieLecka Aina l\4aqdaLenx CZLONEK

r--(

i1^;

L( $lcodLbarl
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wYRoRY Do R^DY GMlNY sTARoGARD a,lD^ŃsKr

2

ZESTAWIENIE wYNIKow GŁosowANIA w oKRĘGU wYBoRcZYM

7estaBienie w'vników głosolvania w okręgu wyborczym nr 2, llworŻonynr dla lvyboru Rady Gm ry slarogald Gdański

spofządzone dnia ]8 ljstopada 20]4 przeu Gminną Komisję Wyborczą rv srarogardzie Gdańskim

Komisja slwieldza' że ottrymała protokół g}osowania od l obwodowej komisji $}borczej'
właściwycb do pLzepfowadzenia głosoivania w okręgu i Da podstawie tego protokolu (tych plotokołów) ustaliła
następujące \DJniki głosowanjawokręgu:

LicŻba wyborców uprawn1onych do słosowania ał,7iesŻcŻo ych ]l visie, .
ułrglętj ienien dadatkovrr h for nlnarzy) lv chtli|i zakoliozenia sło Sowania

i! t]'nr umieszczonlch l części A spjsLL \!}borcÓw /.órwdl.!€PÓ^.i 7

th
{ I)'n' u!r]eŚŻcz.nych \' częściB spisu sl'botcólv 1.ó).|alele l-!]rĄiebę.|ąĆ)) Óbvll.L|ni

Uwlgx| suDt lj.lb Ż lkl lajlbrtrsibyćróInaliczbiczpkt' l

Liczbł ł)'bolców' któtrlr wydalo karty do elosoilaua
(lic.bą podptl'ł \l sptie arąr dd ntdrje od nłd poL1pis ')

2r )

rv lynr s częściB Śpisu wybaf.óŃ (ob|lldlele UE nibęLląĆyob'\fateldh1i polskin|i)

Liczba lyborcórv glosu]ących plŻcz pełIonDcnika ł'.:ód kall do glÓŚafuhi. \,fdanyLh
n. prdŚlrłie alrz),nfu nyĆh PEez kÓhisję ak1ói pełhana.hn^|n)

Liczba \qlbofców' którym \\]'słalro pakiety wyborcze

Ll!zbi Ur Żtlna r)t r kopert z\Ą otn)(ll

]-jczba kopeń zwrotnych' !v którYch nic było oŚwiadczenia o osobistym i tajn'vm

Liczba kopert zwrotnych, w któr}'ch oświadczenie nie było podpisane przez

Liczba kopctt Żwrotn}ch. $, któłrch nic lryb kopety na kartę do g]osowania

].ic7ba kopet zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę

Liczba kopeń na kartę do słoso\ł,ania \łfzuconych do urny

suml ]jc7b 7 lkt 2! i 2b musi być ról'na lj.Żbie z Pkt. 2'

lhvlg2! ],ic1bł7 pkl 5 tie może być vięks1aod lic7bylDln 4

LjcŻbn kr]1\!ylętlch l u.n-Y 2 5

\| Ijń ]].Żba kul L lv} jęLJ'ch Ż kope na kańy.lo €lonŃania 0

tsHgr| tiL hJl]rlL b |!mnl( sŻonr n ] c_zLrę z pkl 6a powinn. być lówi a Liclbje z pkt 2 ' Licu ba Ż !l t 6a Di. moŻc b'Yć więkŚŻa
1 lzb' z ]rkt ]Ł t

l-=:-a nfuu* \łLc',^-Ą k"o',
f.,uu"u 

>,u*.Ąi
f, P .-{
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9 i l0 muŚi b}ć nnlia liczhić 7 lkl 8

listy kandydaLó\Ą i ulniesŻczonego na nich kandydala oddano następujące liczby głosów

UłłgrI su|ja l]c7b 7 pkl

] l' Nd poszczególne
rvaznych:

PIz'vspolządzeniu pIotokolu obecni by1i:

SarnaZblgf ierv Michal CZLONLIK

BTorvst,ivlateusz CZLONEK

L-'1

Irst-

B icliński W{odu imicrz Z bien icw PRZE\!oDNIcZĄcY

Hafika Maria N4agdalcna CZLONEK

|ćl5kL wie slaw Kei'!ic'z - ZASTĘPc'Ą

7a]ęski Ma]ciń !.ul;]s/ cZ]-oNEK

Szramka ]{ona CZLONEK

L]ielćcka Annd MaAdalcta cZŁ.oNl-]K

Liczba kań.ieważ.ych linnlch t1iż lltżędollo us!alone lub nieopatrzonych
pieĆzęĆ ią ab\l odo\lei kanki i \1, y bolcŻei)

8 L]czba kart u'ażnych

9 Liczba eIosói! !ic\aunych /: kalńżnyĆh)

t0
l.iczlra głosó waznych oddanych ]ącznie na\\Szystkie listy kandydatów

BIODRO\\rSKA CrMtnaNlana
zgloszona przcŻ Kolritct wyborc4'PEvo i spmiricd]ilvość' Lista nI3 2

1
IASTRZEMSKI Bogda!
zg]oszo|]'Plzez Kolntet Wybolcz} WyborcÓN Nasza clnirra sLalogard Cdaliski, Lista
nr l2

)

f".ttt" -\o-t-
i s1.3n.1'r. !'1 ąońtki'rt ;\\. łÓ o,



wYBoRY Do RADY GMINY sTARocARD GDAŃsKr

3

ZESTAWIENIE wYNIKÓw GŁosowANIA w oKREGU wYBoRcZYM

Zesiawienie \łTtrików głosorva|ia w okręgu wybotczym nr j' utwo.zonym dla wyboru Rad)' Gniny Slarogard Gdański

sporządzone dnia ]8 ljŚtopada 20l4 ptzez Gminną Komisję Wyborczą rv Starogardzie Gdaliskim

Kotnis]a slwieldza' że olr7yma]a plotokół g}oso'vanix od l obwodolvej komisii wybolczcj,

słaściWycll do przeplowadzenia glosowania w okręgu i na podstawie tego plotokołu (ł*ch prolokołów) Usialila
następulącc \!yDiki g}osowania w okręgu:

1-iczba wybolców uprawnionych do głosolvania auDieszcza"ych \| spisie,1
lLllżŚlędnie nien dadalko)N)c h folmlld/ł) \y .h\\i]i zakolicZcDia głosowan ia

7 t

ll|ir... .oi !h ./ . \.p |bo!o. ob)... N' 1 j

lb R lJn !rniesz.Żot)ch $ cŻeści B spis! $)'bolców a'!'ryalel. UE njebęL]ąq, aby|at.la ni

UlrNgr! suff'a liczb z pkl. ] a i i b musi być ]ó{!a ]iczbic z pkt' l

l j.zba'uborców kióry'n w)dano karydo g]osowanla
(1n'.ba podP^ói v spni afu. ddAaląc|e ,,a.lĄa$a PodPtsu')

l E

2x $ l)Jn w cŻęśc]A stisu wtbÓlcó\ bbr|dtcl. P.lsL.!) l 8

! I!!j \l cŻęściB spisu 
'vybarcó\ 

(Óbwd!.h UE , j. będltt'| .b||nle|i] i palsLi li)

Uwaga! SWa liczb z pkt 2a i 2b musi 
']yć 

lówna ]iczbic Ż pkt

Uw.galLiczbaŻ pkt' 5 nie moz€ być iliększa od liczb'vz pkt'.1'

Lic/bł RybÓ]ców g]!xuia!y.h plŻć7|ćlionoctjke |ł.:l'a kał L1a glosola ią )l),dąr!Ćll
nd Padslfuie oh'ł,Id,Ilh Pr.ez ka 

^ję 
aknfu pelno acni.r,|d)

Liczba WyboLcó\\,. klórym Wysłano pakiety \ł.ybolcze

Liczba otrzymanych kopelt zwrolnych

Liczlra kopc Żwrotnych, w klóryclr nie by}o oświadczenia o osobistym i tajnym

LicŻba kopclt Zwloh)rch' \! któryclr oś\łiadczenie nie było podpisane przcŻ

Liczba kopefi zwrotnych, w których nie b-vlo koperty na kartę do glosowania

Liczba kopcrl Żwrotnrrch' w klótych znajdo\ł!ła sia niczaklejona kope.ta na kańę

| ,o op,1- .illcd ol. sdr r.u |.or.ld,rn)

Llczbak t \!]'ęq'ch z U rl 8

'! 
t}Jn liczhakarl*}'jętrĆh l koFejI na ]tarty do g}osołaia 0

UN.gaI LicŻbazpkt 6 pomijejszonao licŻbę z pkt 6apowjnDnbyĆ.Ó\ualiczbiczpkt'2l.icŻbaZPkt6alriemoŻebyćvĘks^
o.i liczby z pkt 5c 

I

tt-[V.p, . $l!otL,r L |r
,{-^Jś-,(-!^]^.4'[' 'UU(!LJ "'' ',/ kl-

^:)
^1,



Usrga! Surna liczb z pkt.

ll' Na poszczegóhe
waznych:

9 i ]0 musi być rórvna liczbie z pkt 8'

listy kandydató]v i unieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów

]-icŻba kat njewaznych /innlch niż ur,ędava u'tdlone |ub nieoruh'żorych
pjeczęc ią obllodo||eJ kon isJ i vyh aft,ej)

8 LicŻha kań lvażnvch 8

l jcŻba!]osÓR ńiewt!_clr a: kdrr ydznyd,

l0 Liczba glosów ważnych oddanych lącznie na wszystkie lisly kandydatów l 1

l
SZCT EI)ANSI(A Iena
zgloszona przez Kom]tel wyborcŻ'v WyborcówNNza Gmilra st oga cdański' Lista

lrl
9

7
zgloszona przez Kolritel wyborczy Wyborców Kryslyny Haltuna- Lista nr 14

1

l

2

u

4

t

1

8

sporŻądZeniu plo1oko}u obecni byli:

Bić1iński \\'lod2ijnierzZbisniei! !RZEWoDNICZĄCY

HaftkaNIari!Maedalcna CZLONIK

fehkj wieśa} KŁjDie]z zAs'l'Ę|cA

Zalęski ]\'Ialcin LukaŚz CZŁONEK

SzrlDkar\una CZLONLIK

Bi.leckaAnnaivla!dalena (IZLONEK

sarń.ZbigniewMichal cZLoNEK

\-(

&ięst''1

ęr'^.1oł^Ąb' *.

B7.rEk Miicts7 a7ł a)NFK //orpi" jo\
y.l

ó4
Ę_ " t'q )tóro9o.dti. o.ą Gdoń'kim .ł
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wYBoRY Do R^DY GMINY sTARoGARD GDAŃsKt

ZESTAWIENIE wYNIKow GŁosowANIA w oKRĘGU wYBoRczYM

Zestawienie u}ników glosowa|ia w okręgu w)borczyn nr 4. utworzonym dla wyboru Rady Gminy Slalogard Gdański
sporŻądzonc dnia l 8 listopada 20 ] 4 prŻeŻ Gminną Kom isj ę wyborczą i s tlrogardŻie Gdań skim.

Konrisja stwjerd7a. ze otrz)ma]a plotokół głosowania od 2 obwodo!łej komiŚji \Ą},borczej'

w}aściwych do przeprowadzenia glosowania w okręgu i na podstas.ie tego plotokofu (tych proiokołów) ustali}a
następuiące $Yniki słoSo\łania w okręgu:

Liczba lvybolców upla\ynionych do głosowania ć/nieszczorychw spisie, Z

u)|.g1ęLlh ienie n .1oclul kałw h |om ldlż|) \\ chw|li zakońc7enia głoso\ł'ania 8 0

\V tylr umicszczo!'vch w cuęściA spis! ł}borcół a,lĄ'dlPl. Prlś.' 3 0

\! llm !|rieslc/on)'ch rv cŻęści B sPi!r 1!]bo.ĆÓs /.lłvdlek l-jE nrebędąry ab'yd!.lća|j

Ulr'gi| soD]a liczb z pk1 1ailbmusibyćńilnaliczbiezp]ś' l

Liczba ł]borcórv klórym w)dano kaĄ'do g]osowanla
(lk.bo padpisón w sPisi Óllz ddnÓlŁlĆjc ,,Ólłh1Óra pjdPi9i') l 5

2. )r. \.... i\ r. \. r.\. aL, t . l 5

2b

trwag.!

U{.gaILiczba Ż pkt' 5 nie rNze bJć $ięksŻa od licŻbyŻ Pkl.4.

Lrczba lvlbolcóN 8]osujących plzez pęłnomocnika /i.zó. t kdl ] .la eiÓsa||ania v!L1an},ch
nd, ods l dł E a t I'4h1ą r. h pt, e z lQ n f i ę d k tóv pe| ĄÓ 11Ó Ć A i c n! a )

Liczba Łvborcó!ł' którym Ą'słano pakiety 
'lybo.cze

LicŻba otlŻynran}ch kopcn zwoInych

Liczba kopert z\łrotnych, w których nie było oświadczenia o osobisiyn i tajn}nr
oddaniu słosu

LicŻba kopcrt Ż!vtoh)'cl]' w któryc]r oświadcŻenie nie było podpjsane przez

Liczba kopert z\łlomych' w których nie bylo kopeLty na karlę do głosolvania

Liczba kopefi zwtotnych' w których zna]dowała się niczaklejoDa kopeńa na kańę

Ljczba kope.l na kartę do g]osowania wrzuconych do urny

S!n]a liczbŻ pkt.2a i2b folsibyćtówna licŻbie 7 lkl

]-lozba licn łllęt\'ch z !m! 5

\r tyDt ]iczLra kań iv}]ęIych z kopefi na kfuty do qbŚorvania 0

Uł.głl L.iclb Ż pk1 6 ponnricisz.na o licub.z pkt óa polvinna być .Ó}v!a 1iczbic z pkt 2 LicŻbnz płt 6a 1]]e mo7ć byĆ \{ę]isŻa

!L.o'. 
"-!-,,-r, /łrŃ-&-.

I

I>,e)Li TJ.I,- .oł



Uwagr! Suma liczb z pk

l]. Na poszczególne

2i

9 i l0 nusj byĆ.Ósna liczb]e Z plit 8'

listy kandydarów i umieszczonego na nich kandydata oddano następuiące liczlry tlosów

l.jczba kart |iewaŹnych 1 rylch niż ur,ęllo'la stdlane luh ieapdt]'żonrch
pieczęt ią 0h adallei kon i.ri i l||borczei )

0

8 LicŻba kań ważlycll

9 Liczba gloŚów nicwaŻnych az kdrl łcn!.h)

l0 Liczba 81osów waŻnych oddanych łączlie na wszys|kie lisry kandydatów l

zBloszoty pżez Konntet Wylrolczr Jłł$o i s]rrawiedliiŃść' I'isu nr 3
l

l
cB.ĄBowSKI Zclo! Z}emunt
Ż8]osŻony pŻeu ](oniitel Wybolczy WlbolcÓrvNasza cniina SLaIoga{ Cda'iski, Lista
nr l2

6

zslosz.na przcz KoJ!itet wybor.Ży stołażyszcnic 'Nasz starcgald''' Lisia fu ]3

Przy !porządzeniu protokohr obecni byIi:

sańa ZbignićŚ NliĆha1 cZl-oNEK

BT.wskL lvjateusT aTl.ONFK

BieLiń\li $']ÓdŻnniellZbigniev lRZEWoDNIcZĄcY

Haftka N{aria Nlaedalc!a CZLONEK

Fehki $iĆŚlawKżińierŻ ZAsTĘPcA

ZaĘŚk] M.lĆii Lukasz cZLo\_EK

sŻlańka l\!o]lJ (]71.oNl-]K

BichckaAnnalvlasdalena CZLONEK

L.(

Łpirw;

h,
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wYBoRY Do RADY GMINY sl-ĄRoG^RD GDAŃsKt

ZESTAWIENIE wYNIKów GŁosowANIA w oKRĘGU WYBoRCZYM

Zesta$ienie wynikó\v g]osowania w okręgu \rfborczym nr 5' utworzonyn dla wyboru Rady cnliny Siarogard Gdańr](j

spo lządzonc dn ia ] 8 ljstoplda 20 l 4 prŻcŻ cnrnrną Kom isj ę WyborcŻą }, slarogardzie Gdańskim

KomjŚla stwieldza. że otr7'y'lnała plotokół g]oso'vania od 2 ob\!odo},ej ko']lisji $yborczei'
w}aściwyclr do przeprowadzenia g}osowania w oktęgu i na podsmrvie tego plotokołu tych plolokołów) ustali}a
naslępUiące wyniki gło!o{mia w okreAu:

Liczba kopert z\łrotnych' w których nie było oŚwiadczenja o osobistym i tainynr
oddaDiu glosu

LicŻba kopeń zvTot.ych' w których oświadczenLe by]o Iodpisane pżez

UwagrI Liczba Ż pkt 5 nie nloże być więksŻa od liczb) Ż lkt,1'

LicŻba wyborcó\' uplalvnionych do gbŚowania /ł7'iesrcro"yh \j, spi3ie' z
\,Żslę.r ie }1ien dodalkol,lyc h faml alr!) \y chwili zakończenia s]o sowan ia

1 0

1| q nr umicsu czoDych \! części A spisu \:]borcó\v /oó.-y,,.L p"fu.'l 0

\! qnr ulr]csŻczonych \!.zęści B spśu rr:]'borców r.błal.k ljE niebęI1ąŁ! ab\\lą|.ldrl1

Uwag.| Sun liczb Ż pkl' ] a i ]b mtrsibyć Ió\,n! licu bie u pkt ]

l-i.zba wybÓrĆó\!' k('} ń {rdJno kalty do ghTo\Vaija
jcżb1 pa.lpi!ó\ ł lPi!j. ala. .dnofuje ,, adh Ółu PÓLbisu ) 3 I

2ł \v l\'nr W cŻęściA spj$ \lyb.rdnv a.lrlratle,ok.' 3 9

2h w tylr 
'l 

czlści B ŚpiŚu rvybÓl.ó* (obwale]. UE niehędąq ahwateld,li pols]iilni)

l Bdqi: ' '' ', _' l]bmu'iL')c o'' l|./Ó''lp'''Ż

l.iĆŻha \!}b.rdn\ glosującYc]] plze7 !ehunocnika ał..,o kdn da dasołanfu Ądany.h
na łal\la\lie anłn1dĄ..h Pru. kanisję aIló], pełĄanaĆĄxrła)

Liczba rvyborc(j'v' klór}'nr s,yslano pakiełl !\,ybolcze

Liczba otrz}nran}ch kopcń z$Totnych

Liczba kopen zwrotnych, \ł.których nie by}o koperty na kaftę do gło(nvania

Ljczba kope zwrotlych, w których znajdowała się niezak]ejona koperia na kartę

LjcŻba kopcrl na karLę do głoso$,ania wrzucoDych do umy

ó LicŻba kań \v}j$)th Ż uln)' u I

... I q,t.r.\.1. (ot..r. t".. ; J..

t]}yaga! L'czbazpk' 6 p'rniejsŻolao licibęznkt Óa Po\łnrna byĆ ]ÓwDlt ]icubic Ż pkt 2 l.jc7baZ p]ł óa nj. !roŻ. b!ć więlslx
od lic7by z pkt 5ę' l

tr^r [rw-
r..Li L ti -- ł- \

\t"-p-r^,*-o' i) 2-e *-,ri 1 I



t]łagaI Su'naliczb z pkt

] l' Na poszczegóLne

27

9 i l0 musibyĆ IÓMa liczbie Ż p|t' 8.

listy kandydatós. i umieszczoncgo na nich kandydata oddano następującc lic7by g]osów

Liczba kart .icwaŹ.}'ch al11,!ch ,iż ut|ędawo usla]ore lub ,ieopalrjanych
piec'ęcią ab\j,odovej konisii |lIbarcrej)

tl

8 l-icŻba kart w'żnvch l 9 9

9 Liczba 31osów nicNiż!'vclr /: lnfl ła:ńr,.t'l

t0
Liczba głosów 

'Vażnych 
oddanych łącznie na wszyslkie lisiy kandydańw

CORNOwICZ Marzena
1g]os7otapŹe2 Ko litćl Nybolczy w)bolcóBNaŚŻa Glnin! Stdoga'd Gdański. Lista
nr l2

ll

KoN1ol{()WsKl ltysŻard Nlarck
Ż!IosŻo!) plzcŻ Komilei Wybolczr' W ybo' cÓ\, Ryszai.La KoDrolowskic8o, Lista n.2l

u
wYLĘcl.Y l) irLsl ileteusz
zlloszon} pfzez Komilet WybolcŻy wyborców DarnBŻa Wr.lęgl}' Lisla nl 26

9

I

2

l

ł

ó

7

8

spor7ąd7cniu |rotoko]U obecni by]i:

Bic]u]s!l wkdŻiDleIŻZbiglricrv PR7l']woDNlcZĄcY

Haltka M ia NlaBdalcna- CZLONIIK

|e]ski W]esłłł l(azinricŻ ZAsl'ĘPcA

Zalęski i\1arcin Llkrsz ' cZŁoNLK

sŻIańk.IsÓli cZLoNEK

l]ić]eĆld Anta lvlagdd]eIa CZŁoNEK

L-r

Sanra Zbrgf ier! N4rchal CZLONi_lK

B7orvŚk l4arcts7 a7l.oNFK
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wYBoRY Do RADY GNIINY sl'ARoGARD GDAŃsKI

ó

ZESTAWIENIE wYNIKÓw GŁosowANIA w oKREGU wYBoRcZYM

Zcsta\łien]c lł],nikólv g]osowania w okręgu lvyborczyn nI 6' utlvolzonym d]a \ł],bo.u Rady Gminy Starogard Gdaliski
spor7ąd7one dnia L 8 listopada 201'l przez Gminna. Komisję wyborczą w slalogardzie Gdańskinl'

Komisja st\ł ierdza, Źe otLzymała protokól g}osowan ia od ] obwodowej komisji wyborcŻej.

\tlaścl\łych do przeplowadzenia glosowania !v okręsu i na podstawic tcgo protokolu (iych plotokołóv) uslaljła
lnstępu jące wy|iki głosowania w okręgu]

Liczba wyborców uprawnjonych do głosowania a',7ieś.czonlch1l sptsie, Ż
u]|,Elęd iehien doddtko|,lc h fa/ nuld/r!) \\ chwi|i zakończenia głosov,ania

j

\! l}nr umieszczoDych \! częściA spśu \]'borc(jw roó],vdl,/.'o/s.]i 7 5

lh \! 1)ń U|ric'7c1on]ch ]! cŻęŚci B spjsu qlrotców |.ó)r'.kb IiL hilbędlv.| oh)ł,ate|łu

I $jgr' (u . I L r. . ' ll mu.ibrcr '.r' li./ c/p.r I

LicZLru ubolcólv' klółlr w)dano ka't'y do g].so$a la
|h.z])d p.tlpnó]! w s|)i!re aldr ddhalą.Je ',adho|d pÓdpill") l .l

2a r..\ / i\ r \.1 r. , - l l u

2b ll tlnr rł częściB spiŚu ry.bÓl.ó\f (abwat.le lIr: iebędąc' .hrydk lą)hl palŚkin,

UłxgaI s!ńł 1i.7b lDkt 2a i2b musi być ór ra liczbjc z pkt 2'

l-jczba $ybotcó\' glo$']ącYch przcu pc]nomocnikd /l'.:la ka]1da glo\.łarla \l)llan.|.h
nn p.d' lą\ ic ar'zrh1.h'ch pte. lłÓh1isj| dL|ói Pełnafu n'nibld)

Liczba otrzymanych kopert zlvrotnych

Liczba kopert zurotnych' 
'v 

króych nie było oś$iadczeni.i o osobistym italnyn

Liczbi kopcn zwrctDych. !v których ośwjadc7enje nie b}4o podpisane przcŻ

Liczba kopefi zwrotnych. W których nic b}b kopeńy lla katę do g]oso\lania

Licuba kopert zlvrcLDych. !v któLych znajdowala Się niezaklejona koperta Da ka|tę

Liczba koperi na lGrtę do głosowania wlzucollych do urny

Liczba $}botcólv, którym wysłano pakiet}' wyborcze

Uwaca! Ljczba z pkt 5 lic 
'!ou 

e b).ć większ. od liczb)_ z pkl 4'

ó liczba kafi !'r leI].h Ż urny

l I}ń ]jczba knrL w]jętlch Ż kopcn !a kalB do Flosolwin 0

t]wlga! Liczlra z p]tt' 6 polrnie sŻ.na o ]ic7bę 7]rkL. óa polvinna być Iówna LicŻb]e Z PkL 2' LicŻba7 nłt óaDie lrożc być ł]ęlva
od liczby z plir 5e.

(*-
Ś'^..--t*-^} ,,Jxja6, ir'r*-l LI -1"/
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Lłagr| sUDd liclb / pkl 9 i l0 muŚi hyć ló\ma licŻbie 2 pkt 8.

] l' Na posŻczególnc lisly lQndydaió\ł i u ieszczonego lra nich kandydaia oddano następujące liczby głosów

Liczba kart niewaŹnych ll'hych hiż ur.ędo\la 1Lsld|ane lllb fiieapIbzo"|th
piec.ęl: ią 0bł odalle i ko], is ] t w|b orcze i )

0

E l'ic1ba kań !Vażnvch l j

Liclbdg].sinv iie\va., ych /: /.arl łaż''t l' 7

l0 Liczba głosów lvaŻlych oddanych ]ącznie na wszystkie ljsty kandydatów l

BREIZA Marck J.rz!
zgk]szo!-v pŻez KoD]ilet \\yborĆ/) Pra\ro i spra*jedjnvość' Lista

7

Ol SZFWSI<l lacek Piotl
ŻghxŻ. J nlŻĆz Ko ileI wyborczy W)borcó\rNasza G1!iIa staro8ald Gda'iski. LiŚIa
Dr 12

I t

scHv|DĄ 
^titaMaIjazg]oŚŻonaprz.Ż Komitet wybolczy stosażysŻcnic ''NasŻ Starogald', Lista !r l]

(]LlELcHoWsKl'|'adeLsŻ Edward
ŻlIosŻony przcŻ Konlitct Wlbolczy wyborcós, Chc]choilski Tadeusz' Lista fu ]7

I ,l

]łzy sporŻądŻcniu protokołu obecni byli:

l l]ie]jliŚkj w tod/inriev 7bign iclv IrRZEwol]NlczĄcY
,(

H.ftka N]alie \'IigdłL. . cZLoNEK

l.lski viesla\y KJZrnridl ZAs'I'Ę|cA

Za]ęski lllaLcin Lukasz CZLoNEK

Saamka l\rona CZLONIK

I]idlćckaAnn!N'lag{]aleta (]Z],oNl.]K

Sd!a Zbignicw Michal CZLONEK

B7nlvŚk l'l3fcrls7 a7l oNF'K



wYBoRY Do RADY GMINY sTARoGARD GDAŃsKl

1

ZESTAWIENIE wYNIKow GŁosowANIA w oKRĘGU wYBoRcZYM

Zesta\Ą ienie \yyDików ghsolvaDia w okręgu \ł}borczym nr 7' uiworzonym dla \ł}bolu Rady Cmnry starogard cdański
spolŻądzone dnia l8 listopada 20l'1 prze7 Gminną Komisję Wyborczą w starogardzie GdańSkinr.

KomjsJa ŚtwierdŻa, Żc otlŻynra}a plotokołL głosowania od j obwodowych konljsjj wybolczych,

$}aściwyc]r do przeprowadzenia głoso\ania w okręgu i na podsiarvie lego protokoh (iych proloko}ó\y) ustali}a
nasięptliące \łYtriki słosowania w okręgu:

Liczba\\'\,boLcó\ upralvnionych do słosowan;a l'l,1ie'zczaryĆh v spisie'.
u],23!ę.lnienien] da.ldlka),ych |o1111u]dźr) w eh\\'l]i zakoliczenia głosowania

\v L) l urnieŚŻcŻoiych \' cŻęśĆi A Śpist s'"/bolcólv ł]Ó'PLalll.po^' l

\v1]'m !nriesŻczonyclr rr częściB spisu \vybolcÓ\! loÓ]JBakle Li E iebę.lą.! a blr,alckh1i
0

U\ragil SuDa liczb z Pki ]ailbnusibyćró}vnaliclbjelDkl l

Liczba w}bolcórY' ktÓrym lvldaDo kartr do g]osołania
|1ilz!]d paL1Pisó]f'| sąisie ara, adnatdtja ,, adnow1 PadP 

^aI 
'')

1

\v tyt] w czę(ciA sDisu *yt]al.ó\| (.byvatel. ra]y\.)

2b $ tYlr }i cŻęściB Śpisu łTb.t.ów bbwalćb t.|E nie hęLląty aby\|u!.la i Pokkn ,

UN.g'I SUm liczb Ż pkt' 2a i 2b musi być tóiua ]iczbic z pkt' ]Ż

L]włg.!LicŻba Z |kt j nic B]ż. h!ć rvięksŻtod ljcŻbY z pkt '1

Liczbd N}borcÓ$ glosując}ch przez I)el.omocnika rli.:óa Ian .!. 8!aŚoqonid wdaĄ,.h
m Dodsrn|Ę onz]łńd||.h rl2e. tolnIrę ąLlón pelAÓr1aĆĄ!:l.ła)

Liczba wyborców. ktÓrynr \'ys]ano pakicly !vylrorcze

LicŻba otlŻynran}ch kopcn zw ohych

Liczba kopeft zrvLotnych' w których nie było oŚ\łiadczenia o osobisĄ'm i njnym

Liczba kopert zwtotnych' w któr}'ch oświadczenie nie było podpisanc przez

LicŻba kopclt Żwrotnych. $, których nj. było koperty na kańę do głosowania

LicŻba kopc Zwrotn}ch' w których zDajdowała się niezaklejona koperta na kalLa

Liczba kopcrt na kańę do głoso'Va.ia wr7uconvch do urny

LicŻba ka.t lV!jęl\'d] / Un\ 1 l 2

rv tym liczba kań \qiętych Ż konert na k!rl} do glosowania

U'ag.| L].ZbaŻpkt 6 ponnicjszoixo l]czbę7 nkl ÓapołiDm lrr ń$na ]icubie 7 pkl' 2 Liczbaz plit Óanie Drożc b],ć rvięksln

\t -o.--k^r A,t!';,!.,,. ał>s'4i
tj

0

F
Fto{łV"9'

/

" eŁ-\H
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LJłlga| suń. Liczb z pkt 9 i 10 ntusi brć ńvia licŻbie Ż pkt 8.

] ] ' Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich klrndydata oddano naslępujące 1iczby głosów

1
Liczira kalt nie\łaŻn},ch ał nych hiż uEętlava stala e luh nieapdh'zonFh
p i.Ć ręc iLl o h! od ał ej ko n i lj i l|l b O r c z e j )

0

8 T.iĆ7ha k'11 uażnvch 1 2

L]czba gloŚólv nicwaŻnych /Ż kdtvą:n!.h)

t0
Liczba glosów \\ aŻnych oddlDych }ącŻnie na wsŻystkie 1ist} kandydatów

soKÓL Gżegorz KaD]
lg]osloll P.ŻeŻ Komitct \l'botcz) PtrNo i sl lalviedli$ość. Lista nr] 2 1

L^lvlPl<a)\vsKI Ńlić.Żysla\! stanis]as
Zg]oszo|] pIZć7 Ko ńłel \\'ybolcu y Wybo] cÓ lv Nasza GDina sL;lrognrd Cidaliski' Lisla I 4

l RocA(]lF]WsKA lIalińa
lglosŻona tżez Ko']itct w}borcuy slorvaż}szenie 'N.Nl stdrogald '. Lisla ńr ]]]

I 2

,t
l{lo\Ż. a lrŻcz Kolritct w!'borczy \!}bolcÓrv Dagtra]} wen.lZd n}, Lista nl2.1

j WITEK Argel jlia Stanisla\va
zAloszon! plze7 Konjiet wyborczy Wyborców A gelikiwitck, Lista!r 2]

l 0

lłz} sporŻądzcniU protokoh obecni br'li:

J--. ^/Bieliński w1odŻińieLŻ Zbigniew PRZEWoDNIcZĄC'Y

llelka ]vfuia lVIagdłLeńa CZLoNEK

Fehki \'ies]aw Kazi]nierz. Z^STĘPCA

ZaĘski\1a'ci'r L!kNz cZLoNIK

STri rkr l$.fi (rzl.ONfK

Bielecka .ĄnDa Maedalela cZLoNb]K

Sa 
'.Zbisnie{ 

Michel CZLONEK

l]/.\!\liN']ł]. (7 a'7ł ()Nl-]K /ooi"i"1/ś
: sło.oEo.a'i. o
)^ oc.."i.;- ł
\l| t\

:_



wYBoRY Do RADY GMINY sTARocARD GDAŃSKI

8

ZESTAWIENIE wYNIKow GŁoSowANlA w oKRĘGU wYBoRcZYM

ZeŚtawienie w}ników głosowania 
'v 

okęgu \łf/borczym nr 8' uhvorŻo.ym dla wyboru Rad]' Gminy stalogard Cdaliski

sporzadzone dnja l8 Iistopada 20]'1 przez Gnrinną Komisję wylrorcza. w Siarosardzie Gdańsknn'

Kon]isja si\ł ierdza, Że otlł-mała p.otokó} głosowania od 1 obwodowej kolr'isji wyborcŻej'

właściw}ch do przeprowadzenia głosowania w okręgu i na podStawie tego prorokołu (tych protoko]ólv) usta]iła
nastę|Uj.pc'v}niki g}osowania w okręgu:

Liczba w]'borców uprawnionych do głosowania r'nieszczoĄ)ch 1| spisie' .
N'Ślęl!"Enien daJalkavyĆh folnu 1d|ł) \\ ch\\il:' zakończenja głosowaIlia

,1 l

1

w tynl !]nieszczonyclr w cuęści B spisu NyboroÓ\ł aoD],[ąlek tjE iebędą.| ohywalela ti

Lłnga| sUDd ljcŻb Ż pkl ]ailbnusibyćń]łialiczbiezlkt. l

Liczba \vybolców' kLÓl'm lv}ddńo kart'v do eIosołanla
(lrc.bd PodPisół ł sPisi. ar.ż ddnrld.ie ,,o.lrńa'Ę pa.lPisl') 0

)x 1

2b u tlD r! częścr B spisu l)'bntÓ\| /.bĄlalel! IjE nie będąrr .by\|ll!!a n i Pa^'k i l,

t wag!! sumd li.Ż1r z Pkl 2.i2b ńusibyć lóNna ]iczbic zpkt' 2

Liczlra \qbol!Ólr elosując}ch pl7e7 Fhdnocnikd ał.Żba kdlt da glasavd id \rddn},ch
nd podtdwlc oh'łndnlch pte. kanl iśję dkló]| P.łno nL"i.^ld)

Liczba \ł}borców' którym wyslano pakiety \yybolcze 0

5 Liczba otrzyrnanych kopert zwrotnych 0

L.ic7ba kopert Żwrotnych. w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym
oddaDiu glosu 0

tb
Liczba kopefi zwlotnych' w któlych oślviadczenie nie było podpis'De plzez

l-iczba kopcń zvTohrych, w których nie b}ło kopeń} na karię do g}osowa.ia 0

id Liczba kopeń zwrotnych, !v krórych Znajdowa{a Się niezaklejona kopeńa na kańę

Liczba kopert na kartę do głosowania v,rzuconych do urny 0

tJłlgrII-iczballkt 5 ni. nrore b)ć więkŚŻa od licŻby Ż lrkt.4.

L'czba ka't \ł),ięt}ch z !nr)' 0 8

w tynr liczba kan W)'iętyclr z kopertnalańy do g]oŚowalia 0

l]wag!! Li.Żba ŻDkl ó poDnriejszona o liczbę Ż p]it' 6a powinla być tórvta 1ic7bie ZDlit' 2' Liczb. Ż pkl óa lrie moŻe być ll]ęksŻa
!d ]jcŻbyz pkl je 

l

a_.''..ł' ''Lr'
i/

,-'(,**łrw
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t]$łg!! sunra 1ic2b Ż pkl 9 i l0 
'nusi 

b)'ć 
'lilna 

liczbtr z pkt rl'

l ] . Na posŻcŻegółre ] isty kandyd aiów i u mieszczonego na n ich kandydala od d ano następuj ące 1iczby g1o rólv

PlŻr sporządzeniu protd(olu obecni bylj]

Brli'js](i W1odzi'nież Zbig'rierv PRZIWoDN]cZĄcY

Haftkr lvlari. \I!gdahra CZLONEK

Felsli Wies]a'l l(.vjnrieIŻ ZAsTĘ|cA

Załęski\'IalcinLukasz cZLoN|K

S/'rrnLr lrv.nr a 7l (lNnK

Bielć.ka Annd Magl]alctł (]ZLoNE(

sarIa Zbistjelv Mjduł CZLoNl]K

lł7.1lś]i] Mż].l'ś7 r']/l oNll(

! Sl..oq"ł'i' o
:/ Gć.ń9llnt o

1.icuba kart nieważnych rlnnrch niż ulzędało usla]one ]ub nieopatr,ÓnyĆh
p itc.ęc ;l! ab\! odovej ko"1isj i wybarc:et) 0

8 r-iczba kań $.ażnych 0

l-i.Żba g1$ó' nieważń)Ćh 1: kanłażnyth)

ta Liczba glosó} \1,aznych oddanych łącznie na wszyslkie listy kandydalów
I 0

D!r\SZANOWSKA Bcata
zg]oszon!pŻcŻ KomiLet W}bo]Ćly Iłas. i SpLawiedLisość. Lisla nr]

2
ODIA Alina
ze]oszola pŹcŻ Kolritcl \v]'bolcŻ} w)'bolcóŃ Nasza clnDn sLa]osard cdaliski. Lista
fr l2

l

MĄKosA DoroIa ErLa
ze]osŻola pŻezKoDitet \\.bolczy Sbt'ażyszęnię Ndz sld..gdrd . ].ist!nI l]

H.ĄRTUNA KI!śJ.M Hch!.
Żgloszola pżez Konri!ęt \\yborc7y wyborcÓw Kr}slynl'llartuna. Lisla nr ]4 0

j KLECZKi:)WSKA Zofia
zEloszona przcz Komit.I Wyborcz]_ Wybolcóp Zo' i K]eczko\łskje i' Lista nl 13

6
KRr\u'c7YK Rę|sla Da|reIa
zg]oszona prz.Ż Ko'litct \\).bolcz) wlbolcół ciccholcwy' Lista Dr 20

6
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wYBoRY Do RADY GMrNY sTĄRoGARD GD^ŃsKr

ZESTAWIENIB wYNlKow GŁosowANlA w oKRĘGU wYBoRcZYM

Zesl!\łienie \lynikórv głogo!|anja \! okręgu w}-botczym nr 9. ut\łorzonynr dla wylrolu RadY Cnriny Starogard odańrki
\porządzonR dnia l8 lisropada 20l4 przez cminną Komisię wyborczą ['skrosardzi€ cdańskjm'

l(onr]sja stwieldŻa, Że otl7ynrała prrtokół głosowania od l obwodowej komisji $}borcŻcj,

!vlaścj!v}ch do plzeplowadzenia g]osowania !v okręgu i Da podstawie te3o plotokofu (tych protoko]ó\!) usta]iła
następujące wyniki głosowania \r, okr{gu:

Liczbd N)bÓLcó\'' lllótyń $yd rc ]'!rly do 8lo!01vfuja
/liĆ:bd Pdipsó\ł j v^ie on.a.lĄoktl:]e ''od,t^|a Podpisu )

i LicZbl\i!horcó\g10su]ąc)chprzcŻI)elnolrocni[aali.,bak4n.loglaŚa\l4łia\,rLld |ch
' n pottłalle ot'=|'ntłl'th pte: kÓnisię aktó\' pelnon]oniun d)

LicTbd otrzy anvch kopert zwro(nych

5b

Liclba kopert zwrcLnych. $ k!ólych nie było oś{iadczenia o osobisiym i lajnym
odd!niu glosu

5d

l-iczba kope11 Twrolnycb. \ których nie było koperty na katę do gkxowania

\ł których 7najdowala się niczakleiona kopeńa Da kallęLi!zba kopert zwrotnych,

:e l il /ha lopell lla kdllf Jo glosoŃania \vŻucolltch d.' urlr!

, l J'o:s) '.ń$lł'lasll''r}.h,]o:lo."un]l'r'/r'r.l:.j /| ł'Jp' '. _

'''' e'.."l''' l)'t.l' l'ł/o-J,'ł-''qL]ślli,'l\a]l./eni']gł''so$.lJ .1 5

lj ls l\I Ul lJ /cł ' lh\\./..'l ĄŚplsus\hA'(o$ /ob|nn!.'L'polq, 8 ł

'' ];::)]ji;"""'" ''l '" 
cŻęściB slisu $l'botcó\! .o/j]Ąa!!|r Ul: ni'bęlłąl:| obi0le|a i

t:wlgxl sunrł lic/b 2 pkl lailhńusibyćró'ualiczbicŻpk. l

tslci: łl_.'l'-'Lr .|' 2J ' 'o nU'iLyć j ' ' ' (Żhj(/p\''2

Liczba \}borcólv' któIym wyslano pakiety w)rborcze

Li.zba kopen 7lvlohvch. tv kńry_ch ośviadcz€nic nie bYło podpisane prze7

l]w.gi!L]cŻhlŻpkt j !iĆ może być $iłk51aod liczbyz pkt' 4'

6 l-iczba kan $\Jęl)ch z Ur!]

ł t]n ]]c/bd lad \Bję! ch z ko|ert !a kany do g]oso\lallia 0

Lsiga! l icŻh lPtl' ó pomnicjsł}nao licŻbę z ptt
od liczbr'/ pll je

ó! poNinna b) ć ró$.na licrbiĆ z PkL ?' l.icŻba 2 pkl óa nie możc b!ć lliększa

a $ icoJ<b{i
\LLi2.'^-^ł.-ŁŻ ,a'' - 'U .]'l'-rś Ó, 

" 
--_.'i r |ł_R-kU-lj LJ



l.icŻba kaLt niewaŻnlch /in !Ćh niz :'Żęda\Na usfullÓne lub nieopd|EotI)ch
p iecżęĆ ią a bv adawej kon^j i vyb ar.'e j)

0

l.icŻba kart waŹ.ych 8 l

9 Li.Żba €]o&i*' nie $'M!r"ch l: /.all}tEr]{l, 3

l0
Liczba gło\ó!v waznych oddanych łącznie nawszystkie listy kandydatów

1 0

Uwagal suma ]icŻlr 1Pkt

l]' NaIoŚZczególne

9 i ]0 musi b)ć róUa li.Żbie z pkt. rl'

listj- kandydatów i unieszczonego na nich kandydata oddano nasrępu]ące Liczby głosów

LIEBRn(lll I Ama Katarzyna
lgl$z.na przez Kot]itet w)borczl l'olskic StlonDjcLwo Ludove' Lislańl l

I

sZcZURovSKĄ Varia'lolan1a
ŻgIosŻona pŻy Ktrnit.t Wybolc1} WyborcósNovaGmfu Starcgard aidański. Lis1a

nr l2
l 2

Ś\łlEcZKouSKl Tun,esŻ
zgloszon)'Dr4l Kolritet W}borcŻy StosłŻ]SzeDje 'NJsŻ St.Ioeald"' l,isLa n. l]

1
(IZARNECKI David Male!sz
/glosŻony pEel K omilel W)'bolcz} w!bolcó'! Dalldtl clencckiego. Lislu nI2]

1

Przy sporządueniU |rotoko}u obecni byli:

l BrelińskiW]odzinicrzZbjgntł PRZEWODNICZĄcY L.(
Haftk. N4 ia Nldgdaleia (ZLONIIK

f.hkr Vie$a\! K/i icrz Z,\Sll'iPCA

Załęskr N4lrĆnl LlkaŚu CZLoNLK

SŻtamka hvond CZLONEK

Bi.lc.ka 
^nrr 

Nldgd.lena CZLONIiK

SaniaZbigric{ Nlichal CTI.ONEK

SzoNski Nl.tcusz .. CZTONEK 'rł-o.::/-]t'
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wYBoRY Do RĄDY GMlNY sTARoGĄRD GDAŃsKl

okĘe Śybolcz\ nr: I l 0

ZESTAWIENIE wYNIKÓw GŁosowANIA w oKRĘGU wYBolłcZYM

Zestav,jenie wyników głoso\łania w okęgu wyborczym nr ] 0, utwol'Żonym dla wyborLl Rad'v Gminy starogard

CdańSki

sporządzone dnia l8 listopada 2014 p.zcz Gminną Komisję Wyborczą w starogardzie Gdańskim'

Konlisja stwierdza' że otrŻymala protokół głosowania od 2 obwodowe] komis]i \v}borczci'
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wYBoRY Do RADY GIIINY sTARoGĄRD GDAŃsKI

ZESTAWIDNIE wYNIKÓw GŁosowANIA w oKRĘGU WYRoRCZYM

Zesta\rienic $}nikó\Y głoso$ania N okręgu w}borczym nr t l. utlvorzonym dla *yboru Rady Gminy starogald
cdnńsl(i
Spor/ądzone dnia l8 liŚtopada 20l4 przeŻ onrinna. Konrisję wyborcą w starogardzie Gdańsknn.

Komisja sNietdza' że otlzynała prolokół g]Dśowanja Ód l obwodowej komisji w-vborczei,

właściv}ch do !rzeplowadzenia głosowanił w okęgu i 0a podstarvie tego plotokołu (t}'ch protokołó\Y) u\taliła
naslęPuiace \tyniki qbsoĘ,ania tv okręgu:
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ZESTAWIENIE wYNIKÓw GŁoSowANIA w oKRĘGU wYBoRCZYM

Zesta$.ienie \Ęników głlsowania w okręgu \Ęlborczyn nr 12. utworzonym dla \q'boru Rady Glnin}' Siarogard

Gdański
spolŻądzone dn]a ] 8 1istopada 2014 przez Gminną Kofiisję wyborczą w staroga'dŻie Gdańskinr'
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wYBoRY Do RADY GMINY sT.\RoG^RD GD.\ŃsKI

ZESTAWIENIE wYNIKÓw GŁosowANIA w oKRĘGU WYBoRCZYM

Zesia\lienie wynikóq, głosowania w okręgu lvr/borczynr nr 13' utworzonym dla wyboru Rady Gniny Slarogard

Gdański
spolza.dzone dnia ]8 listopada 20l4 przez Gnrn]ną Komisję Wyborczą u' slarogardzjĆ Gdaliskim'

Komisja slwierdza, że otl7j'mala protokół głoso$'aDia od ] obwodos'ej konrisji w}borczcj'
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tjłlga| SUma liczb z pkt 9 i l0 musi być lów!. ]icŻbic z pkt' 8.

] l' Na poszc7egól.c listy kandydatów i unrieszcŻonego na nich kandydata oddano następujące licŻby głosó$
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li

WIEFZEA Jar wladysla$
7g]osŻÓl]_ przeŻ Komitct Wyborczy wlborcó!V Nasza GmiM Sldogal1l Cddńskj, Lista
nr l2

I 5 0

2
ŻEloszon}' prŻcz Komitct w!b.rc7vstÓwarzlsŻenie'Nasz Starcsald''. Lisl. t3

I

ALIIKSANDROWICZ N4ag.Lalc!a Syhvia
zgloszona przez Komitet Wlbolc7y \\)bolców Magdalcnv ,\leksand!!i!rcz Rżem d]a
Rokocina istaEAo LasU' LiŚt. nr l9

KUKAWKA Dalvid Tadcusz
Ż!bŚŻon} przcz Kolritei wylrolczy Wybolc(i$ Dasid Kuka]lka' Ljstd DI22

j



wYBoRY Do RADY GNIINY STARoGARD GDAŃsKI

ZESTAWIENIE wYNIKow GŁoSowANlA w oKRĘGU WYBoRCZY]VI

Zc\Lawienie wynikólv gbsowanja { okręgu wyborczynr nr l4. Llworzonynr dla \v)-boru Radr/ Gnrnry starogard
Gdański
Spolza.dzone dnia ] 8 1is|opada 20]4 przez Gmi|ną Komisię Wyborczą rv S|arogardzic Gdaliskinr

Komjsja slwie.dza' że olr7ylna]a protokół głosorvania od 2 obwodowej komisji r\-1borczej'

w]aścilyych do prŻepro'vadzenia głoso\'ania w okręgu i na podstawie tego protokołu (tych prorokolów) ustaliła
następuiącc wvniki slosowaDia w okręgu:

.'r o | /o tl 'nur bjc r Ir. I

Liczba \łyborcó\ł uplawnionyclr do elosowania aDiesz.zonychy, ŚPisje, Ż

uł.glę.lnienient ćloćtalkał|.h |ornularł) w cl1\fili zakończenia głoso\łania , I

w tym u']iesŻczonych \! c7ęŚciA spisu \aborcÓ\V /.ó}&dl./e P^'.' 9

tb
\! t-lnr umieszczonrch \! cŻęściB spisu qlrolcórv oó)Ą'.lele ULĄkbęlłąl! Óbwalela lI

l"r8a: \u . ., r.. bmu.ib\cr sr', Io. t"l

Liczb. u'botcó\l. któr}D l!.ldano lGfiy do e]oso$ !a
(liĆ.ba PoLlPBl^l \l 

'pBie.raż 
dtl ntdcje .dlnava podpis )

5 I

2a 1! !Dr lv częścj^ spisu \!J'bolcó]ł 1.ł'!,.l./.p.bł i

B tym \f cŻęściB spśu ł\'bar.ó* bb\|dlelc UE njabędąĆy obf||a!.luni pa^Ljlni)

UNłgalLiczb. Ż pkt' 5 nic lioże byĆ iłlększa.Ll]ic7byzpkL 4

Liczba wybolcó$ 31os'jących pizcz peł'ro'nocnika /li.u Da kan,la qlasofuhfu ł|Ł|aĄ,dl
Ąd po.lsfurk onZv Ąf.h pźej lo ,ię dklóv Peka ladticfua)

Liczba !łyborców' którym w'Ys}ano pakiety \łYborcze

Liczba olrzymanych kopert zwrotnych

l.ic7ba kopeń zvTohrych, w których nie było oświadcŻenia o osobistym ilajn}m

Liczba kopeń z$rotnych' !v któI}ch oŚwjadczenie nic było podpisanĆ przez

Liczba kopert Zwrotnyclr, \ł kiórych nie by}o koperiy na kartę do glosowania

L]cŻba kopert zwrotnych, w któlych zllajdowała się niezaklejona koperta na kańę

Liczba kopert na kartę do głosowania rvlzuconych do urny

LiĆ1ba ka $'!ęlych 7 urny I 2

\l trD liclbd kł]1 \vviętych / kope] t ne ka.ty do {lo\o\lanla 0

tlł.ga| Liczbazpkt 6 pomnicjszona o ]icŻbe Ż pkt óa powinla byćrÓłła liczbic Ż pkl 2l.i.lbazPklóalriemożebvćwicksza
od ]'cŻb) z pkt jc

!u''^-ł'"- 1,;,114:'*'
L i\PaLlV.c. Pr.);

II
*(



,45 -

t]łag{| sunra liczb z pkt 9 i l0 musi b}ć lówla ]jcŻbie Ż pkt' 6

l ] . Na poszczegó lne U Sty ka. dydaió\l i umieszc7oncgo na nich kandyd ala oddano Das Lęp tll ące l iczby g losów

1
Liczba kań niewaznych alnĄ)ch iż urzędało urta]one ]ub njeopalrzanyh
p iec.ę. ią abvodo''lei kon isi i | },b o/.Że j)

0

3 l'].7ba kirl \ł.7ńv.h 5 I )

l iczba EloŚórv nicwaŻn}ch r; kd|lłążDĆl, 1

t0
Liczba głosów ważDych oddanych lącznie na ws7łstkie lisi} kand}'datów

9

N,IILL!\\'cZYK Jć.l}
Żelos1otl pżez Ko mitc1 \\'ybolc/l |ra\vo i Spl awied]nłość' l-ista nr] 2

sToRN1ovsKI Stenślał J.n
Zstos/onJ !IŻ.z Komitct w]'bo.ĆZ} w)borcówNlsza Gnina snogild Gd.ński' Lisla

ll
5 0

l N4lSZll\\lSKI l{alal
/j]bŚŻony przez Komllet Wyborczy Sto$,ażyszenie 'NdsZ stalogald . Lista nI 1.]

(Przy spolządzeniu protok(,łu obecni bylj:

L B ic Lilis]ii W]odzimrel7 ZLrignicn' PM|woD\*lCZĄCY

2 Hlika N4n ie Nlagdalena CZLONEK

] l.ć]ski Wjeslaw KazjlrLe[ ZAs'lĘPCA

1 ZaĘjkj Nlar.i]] Llkasz CZLor.\EK

5 Szrimka l\o!. CZI.ONF-|(

Hłłi|V'ql

tj B]elć.ka A!n. N{agda]cla cZl-oNEK

I SańaZbiglicN lvlio|al CZI-ONEK

8 ll^Llski Nfateusz CZLONIIK

,Ą, ' 'l, ''t -,,' 
-. 

"*l "/ t\,
1-t-1 -Ł.r i'L;"' P ;

b:ł.::!y!

{ ,,*"t"ll"'I
1 Gdot''tim 
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wYBoRY Do RĄDY GMINY STARoGARD GDAŃSKI

l I

*1
['

ZESTAIVIENIE wYNIKÓw GŁoSowANIA w oKRĘGU wYBo|łcZYM

Zeshł ienie wyników gloso\\ania w okręgu \ł}borczym nr ] 5. utworzoDyn dla wyboru Rady Gminy Starogard

Gdański
Śpolządzone dnia ]8 listopada 20 ]4 przez Gnrinną Konrislę wyborczą w starogardzie Gdańskim'

Komisje st'vieLdza' Że otu),lna}a protokól gbsowan ia od ] ob\łodowej komjsji \'yborczei'

rvłaści!v'./ch do przeprowadzenia głosowania w okregu i m podstawie tego protokolu (lych protokołów) ustaliła

Dastępulące u.yniki głosowaniav'okęgu:

Liczba wyborców uprawnion},ch do głosowania a,nieszc'aLlych w spi.\ie, z
uv zgl ęd n n, n i eh d o d a l k aiyc h.|onfu ]dl,y) \,ł ch\\ ili zakończenia głoso$ ania

6

\v rynl !DieszcŻolyc]r l'.7ęści A spisu wyborcÓrv a'lBldl.l.p.b.' a 1

lb \! t!m umieszczonyclr r! cŻęści B sPj5u wyborcórł /.ór'Ilek tlE 
"ic!]ędą., 

Ób|jhlelaĄl 0

t]łag.l Sura l .7b 7 !l1 1a i ]b musi być ńvna licŻbi. z pkt l

Liczba \vybor.ln!. ktLiry m łydaro kdfiy do glosowan'a
/lic4)d p.dpilóv ł 4)nĘ otd. adnald.je ,,.I1 la\a PodPj!]")

0

2a \l 1}ń w cz.ści^ spisu lvybo]cli'v aÓó)&.l./e 2.ls.]])

2b u (1!n \! ./ęści R ŚpiŚu \]bal.ó\ (abwalele l.|E nicbęL|ą.), obNalelIni Pal:;kin]ą

Ulr2gaI suńł licŻb z pkt' 2a i2b Dusi być ró\na liczbie z lkt 2

Liczba rłybolcÓlv gloslLjąĆych przczpe]nomo.nika /i.:ó. kull do ąlosÓjqnra v|da ),d]
na po(1lnNie all'łnaĄth Pt.. kałlnię aklŃ pełnan..,,,|a)

I Liczba llYborcó{' któLym \ł},Słano pakiely w-YboLcze

Lic7ba otlzvnranvch ko1reń zwrotnvch 0

Liczba kopefi zwlotDych. w których nie było ośu'iadczenia o osobistym i tajnyn
oddaniu slosLr

0

Liczba kopert z\łrotnych' $.któl-1'ch oświadczenie Die by}o podpisane przez
0

Liczba kopcrt Zwrotnyc]\ w których nie by}o koperty na karLa do g}osowania 0

Liczba kopert zvrotnych, w których znajdolvała się niezaklejona koperta na kartę
0

Liczba kopert na karlę do glosowania wlzucollych do ufn},

LJs.galLiczbaŻ pkt' 5 nje mole b)ć 
'!iększ. 

od ]iĆ/by 1pkt 4

6 Liczba kart rvyjęty.h Ż !nr} 1 0

w llnr ]]cŻba kaltwrięt!ch Ż kopćrt iakafiy do glosowa!'a 0

l]waglI LicŻba z p]{l ó Pom n ieis/ona o liczbl z pkt óa powinm być IÓlu a li.ŻL]je Z pkt 2 l-icŻhd z pk' ód t ic nroże btć więksŻa
.d liczb) z p]ll 5e I

Lł.L\
ć r,-w'"- si,"-#"Łio' 

f,d,,,:bs- 
>,''-Ji



tl$.gl| Sund liclLr Z pkt 9 i 10 nusi być Iólvtł licŻbie Ż pkt' 8

l l' Na posŻcŻegó]ne list] kandydatów iumieszczonego na niclr kandydata oddano następujące liczby glosi]tv

+--1PL4' spoI7.tdŻcn;u ploiokołu obecni by]i:

l Bic]ińsklWbd/jDićŁZbignicw lRZEwoDNlczĄcY

Ż HattlQ Md]id N1.gdelena C]ZLONEK

3 felŚki\łics]N!K@im!el7 ZAsTĘPc^

4 Zalęs\jN1aĆ]i l-Ukasz cZLoN]]K

5 s7rurla l'!Ónł CZLoNEK

ó l]ieleckaAnlaM.gdalena cZł.oNEK

] słLna Zbi8nicu' Mjohłl (]ZLONEK

8 BŻoNskiMaIcUsŻ CZLoNEK iJz ę.:. Ąt.Z6ń'-'o- Ł'1
ld w l\

Ir sr"-n*6.;. !ll a gdoń3liń 5

i oł'

-,,

1
Liczba kart niewaŹnych /l, nyh niż ulŻędova ustdlane llń nieaPdtrzon\./]
pieczęC ią obv adolle i kor1tsji ł!borcżej)

3 ].ic7ba kań {ażnlch l

9 Liczbł g]lxÓlv niev'n\ch /: Ldl|fuEhJ,Ćh) I

l0
LicŻba głosów waŻlych oddanych łącŻnie na wszysikie Iisty kandydatów

3 9 9

I

I Olll-l( Pl.i.Fran.isTclr
ŻeloszorJ'pl7cŻ Końitet Wvborczy \\ryho.ĆÓrv Nnsza Glli]ra starogald cddńskj. Lista
nr 12

9

1
MlCllNA7ć on ]ózef
zts]ljs7on} |.zeŻ Komit.t \\'ybolcz} wyboLcó'! Zenola Nlichn]'' l.ista i. ]6

5 0


