
WYBORY WOJTAfBURMI8TRZAIPREZYDENTA MIA8TA*) GMINY ZABIA WOLA 
(nazwa grniny. miasta) 

PROTOKOL WYNIKOW GLOSOWANIA I WYNIKOW WYBOROW 
WOJT A1BURMI8TRZJJPREZYDENTA l\UA8TA *) GMINY ZABIA WOLA 

(nazwa grniny>miasta) 

Sporzqdzony dnia 17.11.2014 r. przez Gminnq/Miejsk" *) Komisjy Wyborczq w Zabiej Woli 
(n.zwa) 

I. Komisja potwierdza, it otrzymala protokoly glosowania od 5 obwodowych komisji wyborczych wlasciwych 
(Iiczba) 

do przeprowadzenia glosowania i na podstawie tych protoko16w ustalila nastypujqce wyniki glosowania: 

I 
Liczba wyborc6w uprawnionych do glosowania (zJrnieszezonyeh w spisie, z 
uwzgl?dnieniem dodatkowyehformularzy) w chwili zakOllczenia glosowania 

6 I 5 5 

la w tym umieszczonych w cZysci A spisu wyborc6w (obywatele polsey) 6 I 5 5 

Ib 
w tym umieszczonych w cZysci B spisu wyborc6w (obywatele UE nieb?dqcy 
obywatelami polskimi) 

0 

Uwaga! Suma liczb z pkt. 1 a i I b musi bye r6wna liczbie z pkt. 1 

2 
Liczba wyborc6w, kt6rym wydano karty do glosowania 
(/iezba podpisow w spisie oraz adnotaeje "odmowa podpisu") 

3 2 I 6 

2a w tym w cZysci A spisu wyborc6w (obywatele polsey) 3 2 I 6 

2b 
w tym w cZysci B spisu wyborc6w (obywatele UE nieb?dqey obywatelami 
polskimi) 

0 

Uwaga! Suma ltczb z pkt. 2a I 2b musl bye r6wna ltczble z pkt. 2. 

3 
Liczba wyborc6w glosujqcych przez pemomocnika (liezba kart do glosowania 
wydanyeh na podstawie otrzymanyeh przez komisj? aktow pelnomoenietwa) 

I 3 

4 Liczba wyborc6w, kt6rym wyslano pakiety wyborcze 0 

5 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0 

5a 
Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych nie bylo oswiadczenia 0 osobistym i tajnym 
oddaniu glosu 

0 

5b 
Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych oswiadczenie nie bylo podpisane przez 
wyborcy 

0 

5c Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych nie bylo koperty na karty do glosowania 0 

5d 
Liczba kopert zwrotnych, w kt6rych znajdowala siy niezaklejona koperta na karty 
do glosowania 

0 

5e Liczba kopert na karty do glosowania wrzuconych do umy 0 

Uwaga! Llczba z pkt. 5 nle moze bye wlyksza od ltczby z pkt. 4. 

6 Liczba kart wyjytych z umy 3 2 I 6 

6a w tym liczba kart wyjytych z kopert na karty do glosowania 0 

Uwaga! Liczba z pkt. 6 pomniejszona 0 liczby z pkt. 6a powinna bye r6wna liczbie z pkt. 2. Dodatkowo liczba z pkt. 6a nie moze bye wiyksza od 
liczby z pkt. 5e. 
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7 
Liczba kart niewaznych (innych nit urz?dowo ustalone lub nieopatrzonych 
piecz?ciq obwodowej komisji wyborczej) 

0 

8 Liczba kart waznych 3 2 I 6 

9 Liczba glos6w niewaznych (z kart watnych) 7 2 

9a 
w tym Iiczba glos6w niewaznych z powodu postawienia znaku "X" obok 
nazwiska dw6ch lub wiykszej liczby kandydat6w 

I 4 

9b 
w tym Iiczba glos6w niewaznych z powodu niepostawienia znaku "X" obok 
nazwiska i:adnego kandydata 

5 0 

9c 
w tym liczba glos6w niewaznych z powodu postawienia znaku "X" wylC}cznie 
obok skreslonego nazwiska kandydata 

0 

Uwaga! Suma liczb z pkt 9a. - 9c. musi bye r6wna lub mnicjsza od liczby z pkt 9. 

10 Liczba glos6w waznych oddanych IC}cznie na wszystkich kandydat6w 
(z kart watnych) 

Uwaga! Suma liczb z pkt. 9 i 10 musi bye r6wna liczbie z pkt. 8. 

11. Na poszczegolnych kandydat6w na wojta, burmistrza, prezydenta miasta') oddano nast~pujltce liczby glos6w waznych : 

Lp. Nazwisko i imi~ - imiona 
Zgloszony przez 

Komitet Wyborczy 
Liczba glosow waznych 

I. KAJAK Zbigniew Stanislaw KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC 5 9 I 

2. NIEDZWIECKA Elena KWW ZABIA WOLA - NASZA WOLA I 2 2 8 

3. WAWRUCH Halina KWW NASZA GMINA WSPOLNA 
SPRAWA 

I 3 2 5 

Razem 3 I 4 4 

Uwaga! Suma glos6w oddanych na wszystkich kandydat6w (rubryka "Razem" i glos6w niewaznych (pkt 9) musi bye r6wna liczbie z pkt 8, czyli 
liczbic kart waznych. 

d kreskowy 
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II. Komisja stwierdzita, ze: 
12. Liczba gtosow stanowi~ca wiycej nit potowy gtosow watnych wymagana dla wyboru wojtalburmistrzalprezydenta miasta ') 

wynosi .. ....... .... .................... . 

13 .1) Wymagan~ liczby glosow uzyskat i zostat wybrany na wojtalburmistrzalprezydenta miasta') 


Nazwisko i imi~ - imiona Zgloszony przez Komitet Wyborczy 

14. 1)2) Zaden z kandydatow nie uzyskat wymaganej liczby glosow; do wyborow w ponownym glosowaniu dopuszczeni zostali dwaj 
kdd'k kl' "k I'b 10an ly< aCI, ' torzy_ uzys a I naJw~t(I sz'l lCZ y gJos w: 

Lp. Nazwisko i imi~ - imiona 
Zgloszony przez 

Komitet Wyborczy 

I. NIEDZWIECKA Elena KWW ZABIA WOLA - NASZA WOLA 

2. WAWRUCH Halina KWW NASZA GMINA WSPOLNA SPRAWA 

astypUI<lCY kand d lyl aCl: 

Lp. 

I. 

Nazwisko i imi~ - imiona 
Zgloszony przez 

Komitet Wyborczy 

2. 

uzyskali rowne Iiczby gtosow; 0 dOpllszczemu do wyborow w ponownym glosowamu zdecydowala wlyksza Iiczba obwodow, w 

ktorych kandydat uzyskal wiycej gtosow. 

Kandydatem tym jest ............................................. ......... , ktory llzyskat wiycej glos6w w ........ obwodach glosowania; 


(nazwisko I jmi~-imiolla kaodydala) (liczba) 

natomiast kandydat ............ .. .................................... llzyskat wiycej gtos6w w ... .. ... obwodach glosowania. 

(nazwisko i imi~-imiona kandydata) (liczba) 

astypllJ'lCY kand d Iy< aCI: 

Lp. 

l. 

Nazwisko i imi~ - imiona 
Zgloszony przez 

Komitet Wyborczy 

2. 

uzyskali r6wne liczby glos6w i otrzymali wiycej glos6w w takiej samej liczbie ...... ....... obwod6w, 0 dOpllszczeniu 

(liczba) 

do wybor6w w ponownym glosowanill rozstrzygnylo losowanie. 
Kandydatem wylosowanym jest .... ............. ......................... .. ........................ . 

(nazwisko i imi~.imiona kandydata) 

(opis przebiegu losowania) 



HI. 	 UWAGJ J ADNOTACJE 

15.") Adnotacja 0 wniesieniu przez osoby pemi'lce funkcjy rnyzow zaufania uwag z wyrnienieniern konkretnych zarzut6w"');jezeli 

nie rna, wpisac "brak zarzut6w" lub "brak os6b pelni'lcych funkcjy rnyz6w zaufania": nie by to rnyzow zaufania 

16.") Adnotacja 0 wniesieniu przez czlonk6w Kornisji uwag z wyrnienieniern konkretnych zarzut6w'''); jezeli nie rna, wpisac "brak 

zarzut6w": nie wniesiono ....... ......... .. .... .......... ... .. ..... ....... .... ........... .... ........... ... .... .......... ....... ........ ..... ............ .... ... . .. 


17.") Inne uwagi; jezeli nie rna, wpisac "brak uwag": brak uwag ....................................... ........................................ .. .. .. 


Przy sporz'Idzeniu protokoru obecni byli: 

I) Ewa Maria Grzywna - PrzewodnicZ<)cy ~i ,(nazwisko i imi~ - imiona, funkcja w Komisji) 

2) Ewa Malgorzata Karp -Zastypca Przewodnicz'lcego Z~~ 
3) Marlena Monika G6miewska -Czlonek Kornisji 

4) Magdalena Kowalik -Czlonek Kornisji 

5) Elzbieta Kwiatkowska -Czlonek Kornisji 

6) Marcjanna Tober -Czlonek Kornisji 

'J 	 Niepotrzcbnc skrcslic lub pomin'lc. 
""J 	 Jczcli treSc dotycz'lca danego punktu protokolu nie micsci siy na formularzu , nalezy dol'lczyc j'l do protoko!u, zaznaczaj'lc to w odpowiednim 

punkcie protokoru. 
W razic zgloszenia uwag przez osoby pc1ni'lce funkcjy myz6w zaufania lub cz!onk6w Komisji, stanowisko Komisji wobec zarzutow nalezy 
do!'lczyc do protokolu. 

1) Wypclnia sirr w przypadku sytuacji , 0 kt6rej mowa wart. 473 § l. 
2) Wype1nia si~ w przypadku sytuacji , 0 kt6rej mowa wart. 473 § 2. 
l) Wype1nia siy w przypadku sytuacji. 0 ktorej mowa wart. 473 § 3. 

skowy 


