
WYBORY DO RADY GMINYIMIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkaiicow • 

PROTOKOL Z WYBOROW 

do Rady Gminy Baboszewo sporZlldzony dnia 22 listopada 20 lOr. przez Gminnl! KomisN WyborcZll 
w Baboszewie. 

L Dla wyborn Rady Gminy Baboszewo utworzono 12 okr,gow wyborczych. 

II. Komisja stwierdzila, co nast,puje: 

A. I ) Wyborow nie przeprowadzono w ............. okr,gach wyborczych, tj. okr,gu nr ............. , nr 
............. , nr ............. z powodu braku zarejestrowanych list kandydatow na radnych, w zwi1!Zku 
z czym ............. mandat6w pozostaje nieobsadzonych. 

B. Glosowania nie przeprowadzono w 1 okr,gu wyborczym, tj. okr,gu nr 5, w ktorym liczba 
zarejestrowanych kandydatow byla r6wna lub mniejsza od liczby mandat6w w okr,gu. Po 
obsadzeniu mandat6w bez glosowania w okr'(gach tych pozostaje 0 mandatow nieobsadzonych. 

III. A. Komisja potwierdza, it otrzymala protokoly glosowania od 6 obwodowych komisji wyborczych. 
Na podstawie tych protokolow Komisja sporZlldzila zestawienie wynik6w glosowania w okr,gach i 
uwzgl,dni'\il!c liczby glos6w wa:tnych w okr,gach wyborczych oraz glos6w wa:tnych oddanych na 
poszczeg61ne listy kandydat6w i kandydat6w z tych list, ustalila nast,pujl!ce wyniki wybor6w. 

Okr~g wyborczy nr 1 obejmujqcy 1 mandat. 

Wybory odbyly si,. 

Glosowanie przeprowadzono. 

I. Glos6w wa:tnych oddano 132 

2. Na poszczeg61ne listy kandydatow i kandydat6w z tych list oddano nast,pujI!C1! liczb, glos6w 
wa:tnych: 

Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE . 60 

I) GULASZEWSKI Gabriel 60 

Lista nr 24 - KWW - SAMORZ<\DOWCY GMINY BABOSZEWO 53 

I) OB~BSKA Iwona 53 

Lista nr 26 - KWW MONIKI RYDZEWSKIEJ 19 

I) RYDZEWSKA Monika 19 
Najwi~cej wainie oddanych g/os6w otrzymali i zostali wybrani radnymi: 

GULASZEWSKI Gabriel 60 

z listy nr 2 KW POLSKIE S1RONNICTWO LUDOWE 

B. 2) W zwi1/Zku z tym, iz ............. kandydat6w z tej samej listy (lista nr ............. ) otrzymal0 najwi,ksZll 
i r6wnl! liczb" glos6w: 

I) z listy nr ............. radnym zostal kandydat, kt6rego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej 
kolejnosci: 

C. 3) W zwi1!Zku z tym, i:i: ............. kandydat6w z roznych list (Jisty nr ............. ) otrzymalo najwi"ksZll 
i r6wnl! liczb" glos6w: 

I) radnym zostal kandydat z listy nr ............. , kt6rej kandydaci w okr,gu 11!cznie uzyskali ............ . 
glos6w, czyli najwi,cej glos6w: 

"' "' "" ""'''''"' 
• strony przez cZlonk~ .. ~K Koo!misji Obecn.y. c 

!IJ/?zd:/zebne s reSlic ~ 
kOIu~ 



-2-

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w zwi/)zku z tym, ze takZe I~czna 
liczba glos6w oddanych na kandydatow z tych list byla r6wna: 

D. 4) W zwi¥ku z tym, iz w okr~gu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydat6w byla mniejsza 
lub rowna Iiczbie mandat6w, nast~puj~cy zarejestrowani kandydaci uzyskaIi mandaty radnego bez 
przeprowadzenia glosowania: 

W o~gu ............. mandatow pozostalo nieobsadzonych. 

E. 5) W zwi¥ku z tym, it w okr,gu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna Iista, wyborow nie 
przeprowadzono i w okr,gu ............. mandatow pozostalo nieobsadzonych. 

F. 
opis przebiegu losowania w pkt C.2 

Okr~g wyborczy nr 2 obejmuj'lcy 1 mandat. 

Wybory odbyly si,. 

Glosowanie przeprowadzono. 

I. Glos6w wamych oddano 120 
2. Na poszczeg61ne Iisty kandydat6w i kandydat6w z tych list oddano nast~puj~c~ liczb, glos6w 

wamych: 
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SLD 27 

I) GOL~BIOWSKA Barbara Elzbieta 27 

Lista nr 24 - KWW - SAMORZ1\DOWCY GMlNY BABOSZEWO 93 

1) NOWAKOWSKI Stanislaw Tadeusz 93 
Najwi~ej wainie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi: 

NOWAKOWSKI Stanislaw Tadeusz 93 

z Iisty nr 24 KWW - SAMORZt\DOWCY GMINY BABOSZEWO 

B. 2) W zwi¥ku z tym, iz ............. kandydat6w z tej samej listy (Iista nr ............. ) otrzymalo najwi,ks~ 
i r6wn~ Iiczb~ g!os6w: 

I) z Iisty nr ............. radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszczone by!o w pierwszej 
kolejnosci: 

C. 3) W zwi¥ku z tym, it ............. kandydat6w z r6mych list (Iisty nr ............. ) otrzymalo najwi~ks~ 
i r6wn~ Iiczb, g!os6w: 

I) radnym zostal kandydat z listy nr ............. , ktorej kandydaci w okr,gu !'lcznie uzyskali ............ . 
g!osow, czyIi najwi,cej glosow: 

2) radnym zosta!, w wyniku losowania kandydat z Iisty nr ............. w zwi¥ku z tym, ze takZe !~czna 
liczba glos6w oddanych na kandydatow z tych list by!a rowna: 
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D. 4) W zwi1jZku z tym, iz w okrygu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydat6w by!a mniejsza 
lub r6wna liczbie mandat6w, nastypuj~cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez 
przeprowadzenia g!osowania: 

W okrygu ............. mandat6w pozosta!o nieobsadzonych. 

E. 5) W zwi1jZku z tym, iz w okr<;gu wyborczym nie zostaia zarejestrowana Zadna lista, wybor6w nie 
przeprowadzono i w okr<;gu ............. mandat6w pozosta!o nieobsadzonych. 

F. 
opis przebiegu losowania w plet C.2 

Okryg wyborczy nr 3 obejmuj~cy 1 manda!. 

Wybory odbyly si<;. 

G!osowanie przeprowadzono. 

I. Glos6w waZnych oddano 130 
2. Na poszczeg61ne listy kandydat6w i kandydat6w z tych list oddano nast<;puj~c~ liczb<; glos6w 

waZnych: 
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 33 

I) SMOLINSKI Marek Slawomir 33 

Lista nr 22 - KWW PRZYJAZNA WIES 72 

I) PRUSINSKA Bozena Anna 72 

Lista nr 24 - KWW - SAMORZi\DOWCY GMINY BABOSZEWO 25 

I) PAWELSKI Feliks Jan 25 
Najwiycej waznie oddanych glos6w otrzymali i zostali wybrani radnymi: 

PRUSINSKA Bozena Anna 72 

z listy nr 22 KWW PRZYJAZNA WIES 

B. 2) W zwi1jZku z tym, iz ............. kandydat6w z tej samej listy (lista nr ............. ) otrzymalo najwi<;ks~ 
i r6wn~ liczb<; glos6w: 

I) z listy nr ............. radnym zostai kandydat, kt6rego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej 
kolejnosci: 

C. 3) W zwi1jZku z tym, iz ............. kandydat6w z r6mych list (listy nr ............. ) otrzymalo najwi<;ks~ 
i r6wnllliczb<; glos6w: 

I) radnym zostai kandydat z listy nr ............. , kt6rej kandydaci w okrygu 11Icznie uzyskali ............ . 
glos6w, czyli najwiycej glosow: 

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w zwi¥ku z tym, ze takZe !~czna 
liczba g!os6w oddanych na kandydat6w z tych list by!a r6wna: 

D. 4) W zwi¥ku z tym, iz w okrygu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydat6w by!a mniejsza 
lub rowna liczbie mandat6w, nast<;puj~cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez 
przeprowadzenia g!osowania: 

1111111111111111111111 
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W okr~gu ............. mandat6w pozostalo nieobsadzonych. 

E. 5) W zwiqzku z tym, iz w okr~gu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna lista, wybor6w nie 
przeprowadzono i w okr~gu ............. mandat6w pozostalo nieobsadzonych. 

F. 
opis przebiegu losowania w pkt C.2 

Okr~g wyborczy nr 4 obejmnjllcy 4 mandaty. 

Wybory odbyly si~. 

Glosowanie przeprowadzono. 

I. Glos6w wawych oddano 750 
2. Na poszczeg61ne listy kandydat6w i kandydat6w z tych list oddano nast~puj~c~ liczb~ glos6w 

wawych: 
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 400 

I) BLASZCZAK Marcin 108 

2) CICHOCKI Tadeusz J6zef 192 

3) NOWAK Jerzy Andrzej 100 

Lista nr 22 - KWW PRZYJAZNA WIES 461 

I) SMAGACZ Aleksander Wojciech 76 

2) LIPINSKI Andrzej Marek 103 

3) ZWIERZCHOWSKI Maciej 140 

4) PESZYNSKI Marcin 142 

Lista nr 23 - KWW "STRAZAK" 

I) GIERKOWSKI Marek 

Lista nr 24 - KWW - SAMORZ4DOWCY GMINY BABOSZEWO 

I) KOWALKOWSKI Tadeusz 

2) KUBINSKA Joanna 

3) TOMASZEWSKI Zbigniew 

4) WISNIEWSKI Marek 

Lista nr 25 - KWW NIEZALEZNI BABOSZEWO 

I) SUPLEWSKI Stanislaw Leon 
Najwi~cej watnie oddanych glos6w otrzymali i zostali wybrani radnymi: 

SUPLEWSKI Stanislaw Leon 

z listy nr 25 KWW NIEZALEZNI BABOSZEWO 

CICHOCKI Tadeusz J6zef 

z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

KOWALKOWSKI Tadeusz 

z listy nr 24 KWW - SAMORZp,DOWCY GMINY BABOSZEWO 

GIERKOWSKI Marek 

z listy nr 23 KWW"STRAZAK" 

262 

262 

478 

203 

150 

81 

44 

177 
177 

177 

192 

203 

262 

B. 2) W zwi~ku z tym, iz ............. kandydat6w z tej samej listy (lista nr ............ .) otrzymalo najwi~ks~ 
i r6wn~ liczb~ glosow: 

1111111111111111111111 
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I) z listy nr ............. radnym zostal kandydat, kt6rego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej 
kolejnosci: 

C. 3) W zwiqzku z tym, iz ............. kandydat6w z r6mych list (listy nr ............. ) otrzymalo najwi,ksZl! 
i r6wnl/ Iiczb, glos6w: 

1) radnym zostal kandydat z Iisty nr ............. , kt6rej kandydaci w okr,gu ll/cznie uzyskali ............ . 
glosow, czyli najwi,cej glosow: 

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z Iisty nr ............. w zwil/zku z tym, ze takZe ll/czna 
Iiczba glos6w oddanych na kandydatow z tych list byla r6wna: 

D. 4) W zwillZku z tym, iz w okr,gu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydat6w byla mniejsza 
lub rowna liczbie mandat6w, nast,puj~cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez 
przeprowadzenia glosowania: 

W okr,gu ............. mandatow pozostalo nieobsadzonych. 

E. 5) W zwiqzku z tym, iz W okr,gu wyborczym nie zostala zarejestrowana :l;adna lista, wyborow nie 
przeprowadzono i w okr,gu ............. mandat6w pozostalo nieobsadzonych. 

F. 
opis przebiegu losowania w pkt C.2 

Okr,g wyborczy nr 5 obejmujllcy 1 mandat. 

Wybory odbyly si,. 

Glosowania nie przeprowadzono. 

D. 4) W zwiqzku z tym, iz w okr,gu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydat6w byla mniejsza 
lub rowna liczbie mandatow, nast,puj~cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez 
przeprowadzenia glosowania: 

Z Iisty nr 23 KWW "STRAZAK" 

WISNIEWSKI Jerzy Henryk 
W okr,gu 0 mandatow pozostaio nieobsadzonych. 

Okr,g wyborczy nr 6 obejmujllcy 1 mandat. 

Wybory odbyly si,. 

Glosowanie przeprowadzono. 

1. Glosow wamych oddano 132 
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydat6w z tych list oddano nast,pujljClj liczb, glosow 

wamych: 
Lista nr 1-KOMITET WYBORCZY SLD 25 

1) D~BSKI Grzegorz 25 

Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 55 

1) BROJEK Tomasz 55 

111111 "" 
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Lista nr 24 - KWW - SAMORZi\DOWCY GMINY BABOSZEWO 52 
I) TOMASZEWSKI Marek 52 
Najwi~cej waznie oddanych glos6w otrzymali i zostali wybrani radnymi: 

BROJEK Tomasz 55 
z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

B. 2) W zwi¢ru z tym, iz ............. kandydat6w z tej samej listy (lista nr ............. ) otrzymalo najwi~ksZl! 
i r6wnilliczb~ glos6w: 

I) z Iisty nr ............. radnym zostal kandydat, kt6rego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej 
kolejnosci: 

C. 3) W zwi¥ku z tym, iz ............. kandydat6w z r6:znych list (listy nr ............. ) otrzymalo najwi~ksZl! 
i r6wnilliczb~ glos6w: 

I) radnym zostal kandydat z listy nr ............. , kt6rej kandydaci w okrl'gu lilcznie uzyskali ............ . 
glos6w, czyli najwi~cej glos6w: 

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w zwi¥ku z tym, ze takZe lilczna 
liczba glos6w oddanych na kandydat6w z tych list byla r6wna: 

D. 4) W zwi¢u z tym, iz w okr~gu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydat6w byla mniejsza 
lub r6wna liczbie mandat6w, nast"pujilCY zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez 
przeprowadzenia glosowania: 

W okr~gu ............. mandat6w pozostalo nieobsadzonych. 

E. 5) W zwi¢u z tym, iz w okr"gu wyborczym nie zostala zarejestrowana Zadna lista, wybor6w nie 
przeprowadzono i w okr"gu ............. mandat6w pozostalo nieobsadzonych. 

F. 
opis przebiegu losowania w pkt C.2 

Okr~ wyborczy nr 7 obejmnj!/cy 1 mandat. 

Wybory odbyly si~. 

Glosowanie przeprowadzono. 

1. Glos6w waZnych oddano 163 

2. Na poszczeg61ne listy kandydat6w i kandydat6w z tych list oddano nast~pujilq liczb~ glos6w 
waZnych: 

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SLD 69 

I) LEPKOWSKA Agata 69 

Lista nr 22 - KWW PRZY JAZNA WIES 

I) WUJTEWICZ Robert 

Lista nr 23 - KWW "STRAZAK" 

I) MROZOWSKI Tadeusz 

1111111111 
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Lista nr 24 - KWW - SAMORZ1\DOWCY GMINY BABOSZEWO 26 
I) GERSZ Andrzej 26 
Najwi~cej wainie oddanych glos6w otrzymali i zostali wybrani radnymi: 

LEPKOWSKA Agata 69 

z listy nr I KOMITET WYBORCZY SLD 

B. 2) W zwi¢Cu z tym, iz ............. kandydatow z tej samej listy (Iista nr ............. ) otrzymalo najwi~kS24 
i r6wnq liczb~ glosow: 

I) z listy nr ............. radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej 
kolejnosci: 

C. 3) W zwi¢<u z tym, iz ............. kandydatow z r6znych list (Iisty nr ............. ) otrzymalo najwi~ks24 
i rownq liczb~ glos6w: 

I) radnym zostal kandydat z Iisty nr ............. , kt6rej kandydaci w okr~gu lllcznie uzyskali ............ . 
glosow, czyli najwi~cej glos6w: 

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w zwi¢Cu z tym, ze takZe lllczna 
liczba glos6w oddanych na kandydat6w z tych list byla r6wna: 

D. 4) W zwi¢Cu z tym, iz w okr~gu wyborczym Iiczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza 
lub r6wna Iiczbie mandatow, nast~pujqcy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez 
przeprowadzenia glosowania: 

W okr~gu ............. mandat6w pozostalo nieobsadzonych. 

E. 5) W zwi¢Cu z tym, iz w o~gu wyborczym nie zostala zarejestrowana zadna !isla, wyborow nie 
przeprowadzono i w okr~gu ............. mandatow pozostalo nieobsadzonych. 

F. 
opis przebiegu losowania w pkt C.2 

Okr~g WYborczy nr 8 obejmujqcy 1 mandaI. 

Wybory odbyly si~. 

Glosowanie przeprowadzono. 

I. Glosow wamych oddano 140 
2. Na poszczegolne listy kandydatow i kandydat6w z tych list oddano nast"pujllcll liczb~ glosow 

wamych: 
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LVDOWE 29 

I) KWIATKOWSKI Bogdan 29 

Lista nr 24 - KWW - SAMORZ1\DOWCY GMINY BABOSZEWO 42 

I) GORSKI Marek 42 

Lista nr 27 - KWW KRAJOWA WSPOLNOTA SAMORZ1\DOWA 69 

I) GOSZCZYCKI Slawomir Piotr 69 
Najwi~cej waznie oddanych glos6w otrzymali i zostali wybrani radnymi: 

III 
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GOSZCZYCKI Slawomir Piotr 69 
z listy nr 27 KWW KRAJOWA WSPOLNOTA SAMORZf\DOWA 

B. 2) W ZWiljZkU z tym, iz ............. kandydatow z tej samej listy (Jista nr ............. ) otrzyma!o najwil'ksZl! 
i rOwn~ liCZbl' g!os6w: 

I) z listy nr ............. radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej 
kolejnosci: 

C. 3) W zwiljZku z tym, iz ............. kandydatow z roznych list (listy nr ............. ) otrzymalo najwil'ksZl! 
i rOwn,,! liczbl' g!osow: 

I) radnym zosta! kandydat z listy nr ............. , ktorej kandydaei w okrl'gu I~cznie uzyskali ............ . 
g!osow, czyli najwil'eej g!osow: 

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy nr ............. w zwiljZku z tym, ze true I,,!ezna 
liezba glos6w oddanyeh na kandydatow z tych list byla rOwna: 

D. 4) W zwiljZku z tym, iz w okrl'gu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza 
lub r6wna liezbie mandatow, nastl'puj~ey zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez 
przeprowadzenia glosowania: 

W okrl'gu ............. mandatow pozosta!o nieobsadzonych. 

E. 5) W zwiljZku z tym, iz w okrl'gu wyborczym nie zosta!a zarejestrowana zadna lista, wyborow nie 
przeprowadzono i w okrl'gu ............. mandat6w pozostalo nieobsadzonych. 

F. 
opis przebiegu Josowania w pkt C.2 

Okr~g wyborczy nr 9 obejmujljcy 1 mandat. 

Wybory odbyly sil'. 

Glosowanie przeprowadzono. 

I. Glos6w waznyeh oddano 134 
2. Na poszczeg61ne listy kandydat6w i kandydat6w z tych list oddano nastl'puj,,!c,,! Iiezbl' glosow 

waznych: 
Lista nr 22 - KWW PRZYJAZNA WIES 36 

I) URBANIAK Ma!gorzata 36 

Lista nr 23 - KWW "STRAZAK" 

I) FELCZAK Tadeusz 
Najwi~cej wa:inie oddanych glosow otrzymali i zostali wybrani radnymi: 

FELCZAK Tadeusz 

z Iisty nr 23 KWW "STRAZAK" 

98 
98 

98 

B. 2) W zwiljZku z tym, it ............. kandydat6w z tej samej listy (lista nr ............. ) otrzyma!o najwil'ksZl! 
i rown"! liczbl' glos6w: 

111111111111111111111111111111 1 1111111111111 
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I) z listy or ............. radnym zostal kandydat, kt6rego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej 
kolejnoSci: 

C. 3) W zwi!)Zku z tym, iz ............. kandydat6w z roznych list (listy nr ............. ) otrzymalo najwi~ksZll 
i r6wnq liczb~ glos6w: 

I) radnym zostal kandydat z listy nr ............. , ktorej kandydaci w okr~gu Iqcznie uzyskaJi ............ . 
glos6w, czyli najwi~cej glos6w: 

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z listy or ............. w zwiqzku z tym, ze takZe Iqczna 
liczba g/osow oddanych na kandydat6w z tych list byla r6wna: 

D. 4) W zwi!)Zku z tym, iz w okr~gu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydat6w byla mniejsza 
lub r6wna liczbie mandatow, nast~pujqcy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez 
przeprowadzenia glosowania: 

W okr~gu ............. mandat6w pozostalo nieobsadzonych. 

E. 5) W zwi!)Zku z tym, iz w okr~gu wyborczym nie zostala zarejestrowana Zadna !ista, wybor6w nie 
przeprowadzono i w okr~gu ............. mandat6w pozostalo nieobsadzonych. 

F. 
opis przebiegu losowania w pkt C.2 

Okr~g wyborczy nr 10 obejrnuj,!cy 1 mandat. 

Wybory odbyiy si~. 

Glosowanie przeprowadzono. 

I. Glosow waZnych oddano 172 

2. Na poszczeg61ne Iisty kandydatow i kandydatow z tych list oddano nast~pujqCq liczb~ glosow 
waZnych: 

Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 36 

I) DLUGOSZEWSKI Adrian 36 

Lista nr 22 - KWW PRZYJAZNA WIES 

I) BRONOWSKA Agnieszka Urszula 

Lista nr 23 - KWW "STRAZAK" 

I) CHUDZYNSKI Kazimierz 
Najwi~ej wamie oddanych glos6w otrzymali i zostali wybrani radnyrni: 

CHUDZYNSKI Kazimierz 

z Iisty or 23 KWW"STRAZAK" 

41 
41 

95 
95 

95 

B. 2) W zwi!)Zku z tym, iz ............. kandydatow z tej samej Iisty (Iista or ............. ) otrzymalo najwi~ksZll 
i r6wnq Iiczb~ glos6w: 

I) z Iisty or ............. radnym zostal kandydat, kt6rego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej 
kolejnosci: 

111111 11111111 

L Miejsce na parafowanie 

It1 _zebne skreslic 
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C. 3) W zwiqzku z tym, iz ............. kandydat6w z r6Znych list (listy nr ............. ) otrzyma!o najwi~kszq 
i r6wnq liczb~ g!os6w: 

I) radnym zosia! kandydat z listy nr ............. , kt6rej kandydaci w okr~gu !qcznie uzyskali ............ . 
g!os6w, czyli najwi~cej g!os6w: 

2) radnym zosta!, w wyniku 1osowania kandydat z listy nr ............. w zwiqzku z tym, ze taUe !qczna 
liczba g!os6w oddanych na kandydatow z tych list by!a rowna: 

D. 4) W zwiqzku z tym, iz w okr~gu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydat6w byla mniejsza 
1ub rowna liczbie mandatow, nast~pujqcy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez 
przeprowadzenia glosowania: 

W okr~gu ............. mandat6w pozostaio nieobsadzonych. 

E. 5) W zwiqzku z tym, iz w okr~gu wyborczym nie zostala zarejestrowana Zadna lisla, wybor6w nie 
przeprowadzono i w okr~gu ............. mandat6w pozostalo nieobsadzonych. 

F. 
opis przebiegu losowania w pkt C.2 

Okr~g wyborczy nr 11 obejmuj~cy 1 mandaI. 

Wybory odbyly si~. 

Glosowanie przeprowadzono. 

Glos6w waZnych oddano 128 1. 

2. Na poszczeg61ne listy kandydat6w i kandydatow z tych list oddano nast~pujqCq liczb~ glos6w 
waZnych: 

Lista nr 23 - KWW "STRAZAK" 

1) PYDYNOWSKA Janina Grazyna 

Lista nr 24 - KWW - SAMORZ4DOWCY GMlNY BABOSZEWO 
1) BRZEZINSKI Zenon Grzegorz 
Najwi~cej waznie oddanych glos6w otrzymali i zostali wybrani radnymi: 

64 
64 
64 
64 

B.2) W zwiqzku z tym, iz ............. kandydat6w z tej samej listy (lista nr ............. ) otrzymalo najwi~kszq 
i r6wnq liczb~ glos6w: 

1) z listy nr ............. radnym zostal kandydat, ktorego nazwisko umieszczone bylo w pierwszej 
ko1ejnosci: 

C. 3) W zwiqzku z tym, iz 2 kandydatow z r6znych list (listy nr 23,24) otrzymalo najwi~kszq j r6wnq 
liczb~ glos6w: 

1) radnym zosta! kandydat z listy nr ............. , ktorej kandydaci w okr~gu lqcznie uzyskali ............ . 
glos6w, czyli najwj~cej glosow: 

1111111111 11111111 111111111111111111111 1111111111111 

j Miejsce na parafowanie slro 

!~Ii?;J:://kreS1iC 
/ 
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2) radn~ zostala, w wyniku losowania kandydatka z listy nr 23 w zwi¥ku z tym, te takZe l~czna liczba 
glos6w oddanych na kandydat6w z tych list byla r6wna: 

PYDYNOWSKA Janina GraZyna 

D. 4) W zwi¢u z tym, it w okr~gu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydat6w byla mniejsza 
lub rowna liczbie mandat6w, nast~puj¥y zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez 
przeprowadzenia glosowania: 

W okr~gu ............. mandat6w pozostalo nieobsadzonych. 

E. 5) W zwi¢u z tym, it w okr~gu wyborczym nie zostala zarejestrowana Zadna Iista, wybor6w nie 
przeprowadzono i w okr~gu ............. mandat6w pozostalo nieobsadzonych. 

F. 
opis przebiegu losowania w pkt C.2 

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

......................................................................................................................................................... 
Okr~g wyborczy nr 12 obejmuj~cy 1 mandat. 

Wybory odbyly si~. 

Glosowanie przeprowadzono. 

1. Glosow wazoych oddano 146 
2. Na poszczegolne listy kandydat6w i kandydatow z tych list oddano nast~puj~c~ liczby glosow 

wazoych: 
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 47 

1) WRONSKI Janusz Wladys!aw 47 

Lista nr 23 - KWW "STRAZAK" 61 

1) KARWOWSKI Tomasz Cezary 61 

Lista nr 24 - KWW - SAMORZ1\DOWCY GMINY BABOSZEWO 38 

I) KWIATKOWSKA Anna Mariola 38 
Najwi~cej watnie oddanych glos6w otrzymali i zostali wybrani radnymi: 

KARWOWSKI Tomasz Cezary 61 

z listy nr 23 KWW"STRAZAK" 

B. 2) W zwi¢u z tym, it ............. kandydat6w z tej sarnej listy (!ista nr ............. ) otrzymalo n'\iwi~ks~ 
i r6wn~ liczb~ g!os6w: 

I) z listy nr ............. radnym zostal kandydat, kt6rego nazwisko umieszczone by!o w pierwszej 
kolejnosci: 

C. 3) W zwi¢u z tym, it ............. kandydat6w z roznych list (listy nr ............. ) otrzymalo najwi~ks~ 
i r6wn~ liczb~ glos6w: 

I) radnym zostal kandydat z listy nr ............. , ktorej kandydaci w okr~gu l¥znie uzyskaIi ............ . 
g!osow, czyli najwi~cej glosow: 

2) radnym zostal, w wyniku losowania kandydat z !isty nr ............. w zwi¢u z tym, ze takZe l~czna 
Iiczba glosow oddanych na kandydatow z tych list byla r6wna: 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
e5d6-9d5a-ad33-e8f9-db62-4773-f7d6-8a60 

t 
Miejsce na parafowanie Dt ny pr z czlonk6w K 
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D. 4) W zwi¢u z tym, i:l; w okrl'gu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydat6w by!a mniejsza 
lub r6wna liczbie mandat6w, nastl'puj~cy zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez 
przeprowadzenia g!osowania: 

W okrl'gu ............. mandat6w pozosta!o nieobsadzonych. 

E. 5) W zwi¢u z tym, i:i w okrl'gu wyborczym nie zosta!a zarejestrowana zadna !ista, wybor6w nie 
przeprowadzono i w okrl'gu ............. mandat6w pozosta!o nieobsadzonych. 

F. 
opis przebiegu losowania w pkt C.2 

1111111111111111111111 IIIIII~ 11111 



rv.") Zarzuty m~z6w zaufania;jrezeli nie llJa wpisac-,,-zarzutow nie zgloszono": ''') 

.................. ~a.cd ..... rul . .e .... .l..[!.I..(2;;..&:a:J.7..O' .................................................... . 

VI.") Uwagi Komisji zwiqzane z ustaleniem wynikow wybor6w oraz ewentualnymi zarzutarni 
pelnomocnik6w i czlonkow Kornisji; jezeli nie ma wpisa6 "brak uwag": 

....................................... .. b.r.rJ..k .. It .. ld. (£ •. 1' ............................................................................. . 
Przy sporZlldzaniu protoko/u obecni byli: rF. ' r . s· Jj ( - <Le . .1. ' 1/" .. -' " £I~//11 C?//i)/UfL- lIPt$a I) (}.(Mj.a.~2e.M .. lMl.I.((k:(,,& ..... r:!.~ ... <'! ~1tUf'4.:'MIJ11.1 ~ ... ...... J(,./U.'/(U,k.!.«.::';;.-< .... .... ; .............. . 

2) Zdw:trJh2.~.M. .. f111J!.(9, .. ::.iNdrfJM.?."ae<,ltf;a'ttj.;1,f1:f7 .. '0rtJ.l.~.:~c?/.U.a. .. z..-: ~~~ 
3) ~;Lrt~~1.::(t.~ .. J?~~~~~S2~.7.L!JJ.0!A.r:::.~~~;...:.; ............. ·~...l~e9:r.'.ifA ..... gqyJ.~... -
4) r.w.J!.W.41.~.IM. ... !Y..Wlt:Y!-.@.:::.ti.U.a':l.e ...... U7.11:!(.:s.,p..... .. .......... . r .. (.d!d;"ru.V:0...... .~ ............... . 
5) PJ,g.bdU.fCc.k.BdCU:l1. MU.C.W.d.1 .:fii.<?r!.ei! .. (41111.!~~:. .. ~.... 'X f..{?!!.0::!.10.. .... ... .. ... ~-::--

c I.' '1'1' . _ -1741 I ,/ ;u:, {\ Mtf7 
6) ~.O'S<11.1?1<.2S.IM .. ".:.e/l1.eUf;J2 ... .@t. ..... f.fJ. ... r.-.%J/.I1.l!.y: ....... ......................................... ~ 
7) lJ..~.~kw;,k ... h'dk:~ .. ": . .i?J..0:!gk. .. j(..w/Jt().J.7f.:... ..i~ .. kvl .. w.J.Iv.<. ..... 4.~<2.ik.~. 
8) ......................................................................................................................................................... .. 

9) 

Za!1jczniki: 

") Jeteli trese dotycZljc. danego punktu nie miesci si~ n. formularzu, n.le:i:y dol~czye j~ do protokolu, 
zazn.czaj~c to w odpowiednirn punkcie protokolu . 

... ) W razie zgloszeni. uw.g przez peluomocnik6w lub czlonk6w Komisji, stanowisko Kornisji do zarzut6w 
nale:i:y do!~czye do protokolu. 

I) Wype!ni. si~ w razie nieprzeprowadzeni. wybor6w w kt6ryrnkolwiek z ok~gow wyborczych. 
2) Wype!nia si~ tylko w sytu.cjach, 0 ktorych mowa w art. 122 us!. 2 Ordynacji wyborczej. 
3) Wypeluia si~ tylko w sytu.cjach, 0 ktorych rnowa w art. 122 us!. 3 Ordynacji wyborczej. 
4) Wype!nia si~tylko w sytuacji okreslonej wart. 188 Ordynacji wyborczej. 
5) Wypeluia si~ tylko w przypadku okreslonym w art. 108 us!. 2 Ordynacji wyborczej. 
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