WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Sejmiku Województwa Małopolskiego sporządzony dnia 23 listopada 2010 r. przez Wojewódzką
Komisję Wyborczą w Krakowie.
I. Dla wyboru Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 okręgów wyborczych, w których
łącznie wybierano 39 radnych.
II. Komisja stwierdziła, co następuje:
A.1) Wyborów nie przeprowadzono w ............. okręgach wyborczych, tj. okręgu nr ............., nr
............., nr ............. z powodu braku zarejestrowanych list kandydatów na radnych, w związku
z czym ............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.
B.
Głosowania nie przeprowadzono w ............. okręgach wyborczych, tj. w okręgu nr ............., nr
............., nr ............., w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza
od liczby mandatów w okręgach i w związku z tym, ze względu na mniejszą liczbę kandydatów,
............. mandatów pozostało nieobsadzonych.
III. Komisja potwierdza, że otrzymała 22 protokoły zbiorczych wyników głosowania od 22 powiatowych
i miejskich komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia
wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz
głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów ustaliła:
1.
2.
3.

4.

Na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów ważnych
1 119 923.
Liczba głosów ważnych oddanych w wyborach do Sejmiku stanowiąca co najmniej 5% wszystkich
głosów ważnych z pkt 1, która stanowi warunek udziału list w podziale mandatów, wynosi 55997.
Warunek uzyskania co najmniej 5% głosów ważnych spełniły i w związku z tym prawo
do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach uzyskały listy następujących komitetów
wyborczych:
1) lista nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD
106 000
2) lista nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
115 646
3) lista nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
378 798
4) lista nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
354 898
5) lista nr 10
KWW "WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA MARKA
68 600
NAWARY"
Wobec niespełnienia warunku wskazanego w pkt 3 prawa do uczestniczenia w podziale
mandatów w okręgach nie uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:
1) lista nr 3
KOMITET WYBORCZY PPP - SIERPIEŃ 80
12 004
2) lista nr 6
KKW LEWICA
12 487
3) lista nr 7
KWW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN30 134
MIKKE
4) lista nr 8
KW NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI
5 388
5) lista nr 9
KWW SPRAWIEDLIWY KRAKÓW
8 796
6) lista nr 11
KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ
18 308
7) lista nr 12
KWW OBRONY PRAW CZŁOWIEKA
3 972
8) lista nr 13
KW LIGA POLSKICH RODZIN
3 745
9) lista nr 14
KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1 147
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IV. Komisja na podstawie zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów
ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i
kandydatów z tych list ustaliła następujące wyniki wyborów w okręgach:
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.

Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które
uzyskały największe ilorazy wyborcze:
1 mandat dla listy nr 1.
1 mandat dla listy nr 2.
2 mandaty dla listy nr 4.
1 mandat dla listy nr 5.
Radnymi zostali wybrani:
1) FILIP Zdzisław Stanisław
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2) GĄDEK Lidia Stanisława
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
3) MĄSIOR Bogusław Mikołaj
z listy nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD
4) SOSKA Jacek
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
5) SOWA Marek Jan
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2. W związku z tym, iż ............. kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr ...................................................... radnym został ..............................................,
którego nazwisko było umieszczone na liście w pierwszej kolejności.
3. 3) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba ............. kandydatów
umieszczonych na liście nr ...................................................... jest mniejsza niż liczba ............. mandatów
przypadających na tę listę.
4. 4) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba .............
kandydatów umieszczonych zarejestrowanych na liście w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez
przeprowadzania głosowania była mniejsza od liczby ............. mandatów w okręgu.
5. 5) Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu
............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.
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Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.

Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które
uzyskały największe ilorazy wyborcze:
2 mandaty dla listy nr 2.
2 mandaty dla listy nr 4.
2 mandaty dla listy nr 5.
Radnymi zostali wybrani:
1) ACHINGER Elżbieta Jadwiga
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2) CZEKAJ Kazimierz Józef
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
3) DOMAGAŁA Adam Stanisław
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
4) GRZESZEK Wojciech Jan
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
5) KOZAK Wojciech
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
6) PĘK Bogdan Marek
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2. W związku z tym, iż ............. kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr ...................................................... radnym został ..............................................,
którego nazwisko było umieszczone na liście w pierwszej kolejności.
3. 3) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba ............. kandydatów
umieszczonych na liście nr ...................................................... jest mniejsza niż liczba ............. mandatów
przypadających na tę listę.
4. 4) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba .............
kandydatów umieszczonych zarejestrowanych na liście w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez
przeprowadzania głosowania była mniejsza od liczby ............. mandatów w okręgu.
5. 5) Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu
............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.
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Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.

Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które
uzyskały największe ilorazy wyborcze:
1 mandat dla listy nr 1.
5 mandatów dla listy nr 4.
2 mandaty dla listy nr 5.
Radnymi zostali wybrani:
1) BARCZYK Kazimierz
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2) GODYŃ-SWĘDZIOŁ Renata Maria
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3) GONDEK Grzegorz Jerzy
z listy nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD
4) LASSOTA Józef
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
5) LIPIEC Grzegorz Cezary
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
6) MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
7) RADWAN-BALLADA Małgorzata
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
8) TENEROWICZ Krzysztof Mariusz
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2. W związku z tym, iż ............. kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr ...................................................... radnym został ..............................................,
którego nazwisko było umieszczone na liście w pierwszej kolejności.
3. 3) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba ............. kandydatów
umieszczonych na liście nr ...................................................... jest mniejsza niż liczba ............. mandatów
przypadających na tę listę.
4. 4) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba .............
kandydatów umieszczonych zarejestrowanych na liście w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez
przeprowadzania głosowania była mniejsza od liczby ............. mandatów w okręgu.
5. 5) Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu
............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.
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Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.

Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które
uzyskały największe ilorazy wyborcze:
3 mandaty dla listy nr 4.
4 mandaty dla listy nr 5.
Radnymi zostali wybrani:
1) BACHLEDA-KSIĘDZULARZ Franciszek
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2) DZIWISZ Barbara Stanisława
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
3) HAMERSKI Jan Wincenty
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
4) OCHMAN Jerzy Tadeusz
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
5) STUGLIK Rafał
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
6) SZLACHETKA Jarosław Piotr
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
7) WIERZBA Marek
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2. W związku z tym, iż ............. kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr ...................................................... radnym został ..............................................,
którego nazwisko było umieszczone na liście w pierwszej kolejności.
3. 3) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba ............. kandydatów
umieszczonych na liście nr ...................................................... jest mniejsza niż liczba ............. mandatów
przypadających na tę listę.
4. 4) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba .............
kandydatów umieszczonych zarejestrowanych na liście w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez
przeprowadzania głosowania była mniejsza od liczby ............. mandatów w okręgu.
5. 5) Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu
............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.
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Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.

Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które
uzyskały największe ilorazy wyborcze:
1 mandat dla listy nr 2.
3 mandaty dla listy nr 4.
3 mandaty dla listy nr 5.
Radnymi zostali wybrani:
1) CIEPIELA Roman
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2) KUTA Marcin
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
3) ŁĄCZYŃSKI Bolesław
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
4) MALEC Lucyna
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
5) SAK Piotr Paweł
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
6) SORYS Stanisław Andrzej
z listy nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
7) SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2. W związku z tym, iż ............. kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr ...................................................... radnym został ..............................................,
którego nazwisko było umieszczone na liście w pierwszej kolejności.
3. 3) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba ............. kandydatów
umieszczonych na liście nr ...................................................... jest mniejsza niż liczba ............. mandatów
przypadających na tę listę.
4. 4) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba .............
kandydatów umieszczonych zarejestrowanych na liście w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez
przeprowadzania głosowania była mniejsza od liczby ............. mandatów w okręgu.
5. 5) Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu
............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.
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Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 6 mandatów.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.

Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które
uzyskały największe ilorazy wyborcze:
2 mandaty dla listy nr 4.
4 mandaty dla listy nr 5.
Radnymi zostali wybrani:
1) BERDYCHOWSKI Zygmunt Władysław
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2) BIEDROŃ Grzegorz Janusz
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3) BULZAK Andrzej Franciszek
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
4) ROMANEK Andrzej Stanisław
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
5) ŚLIWA Paweł
z listy nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
6) ZEGZDA Leszek
z listy nr 4
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2. W związku z tym, iż ............. kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr ...................................................... radnym został ..............................................,
którego nazwisko było umieszczone na liście w pierwszej kolejności.
3. 3) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba ............. kandydatów
umieszczonych na liście nr ...................................................... jest mniejsza niż liczba ............. mandatów
przypadających na tę listę.
4. 4) Komisja stwierdza, że ............. mandat nie został obsadzony, bowiem liczba .............
kandydatów umieszczonych zarejestrowanych na liście w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez
przeprowadzania głosowania była mniejsza od liczby ............. mandatów w okręgu.
5. 5) Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu
............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.
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V.**) Zarzuty mężów zaufania; jeżeli nie ma wpisać „zarzutów nie zgłoszono”: ***)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
VI.**) Zarzuty członków Komisji; jeżeli nie ma wpisać „zarzutów nie zgłoszono”: ***)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
VII.**)Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników wyborów oraz ewentualnymi zarzutami
pełnomocników i członków Komisji; jeżeli nie ma wpisać „brak uwag”:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:
1) ...........................................................................................
2) ...........................................................................................
3) ...........................................................................................
4) ...........................................................................................
5) ...........................................................................................
6) ...........................................................................................
7) ...........................................................................................
8) ...........................................................................................
9) ...........................................................................................

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

(pieczęć Komisji)

Załączniki:
Zestawienia wyników głosowania z 6 okręgów wyborczych.
Jeżeli treść dotycząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu,
zaznaczając to w odpowiednim punkcie protokołu.
***) W razie zgłoszenia uwag przez pełnomocników lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów
należy dołączyć do protokołu.
**)

Wypełnić w razie nieprzeprowadzenia wyborów w którymkolwiek z okręgów wyborczych;
Wypełnić w razie obsadzenia niepełnej liczby mandatów w trybie art. 188 Ordynacji wyborczej;
3) Wypełnić, jeżeli liczba kandydatów na liście jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających na tę listę;
4) Wypełnić; gdy liczba mandatów obsadzonych bez głosowania, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej
jest mniejsza od liczby mandatów w okręgu;
5) Wypełnić w razie braku zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w okręgu.
1)
2)
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