
Załączniki do uchwały Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 6 października 2014 r.  
(poz. .........) 

 
 Załącznik nr 1 

 Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy 

WYBORY DO RADY GMINY 

 
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW 

 
do Rady   GMINY  w  CHARSZNICY  
                         (nazwa rady i gminy) 

sporządzony dnia   17 listopada 2014 r. przez   Gminną  Komisję Wyborczą w Charsznicy 
 (Gminną, ) 

I.  Dla wyboru Rady  GMINY  w  CHARSZNICY   utworzono    15   okręgów wyborczych.; 
                                  (Gminy                                                                                    (liczba) 

w każdym okręgu wyborczym wybiera się 1 radnego. 
II. Komisja stwierdziła, co następuje: 
A.1 Wyborów nie przeprowadzono w  … okręgu  wyborczym , tj. okręgu nr  …… 
                                                           (liczba) 

 z powodu braku zarejestrowanej listy kandydatów na radnego, w związku z czym   …… 
                                                                                                                                   (liczba) 
mandat pozostał nieobsadzony 
 
B.2 Głosowania nie przeprowadzono w 1  okręgu  wyborczym tj. okręgu nr  9 
 (liczba) 

w których zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego. 
 
III. A. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od   8   obwodowych komisji wyborczych. 
 (liczba) 

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 następujące wyniki wyborów. 
 
Okr ęg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat. 
 
Wybory   odbyły się 
 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie  przeprowadzono 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 
1. Głosów ważnych oddano     216 
  (liczba) 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
 

1. 

SROGA  Ryszard  Jan 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez   KOMITET WYBORCZY  PSL   Lista nr  1 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 6 8 

2. 

BALCEROWSKA  Iwona Marzena 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszona przez   KW  PRAWO I SPRAWIEDLIWO ŚĆ  Lista nr  3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 5 0 

3. 

KUBIT  Szymon  Zdzisław 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KWW  CHARSZNICA 2014   Lista nr   19 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 6 2 
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4. 

KRYCHA Dariusz Andrzej 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez KWW RAZEM  DLA  MIECHOWSZCZYZNY   Lista nr  20 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 3 6 

 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał  i został wybrany radnym :   SROGA  Ryszard  Jan 
 
B.3 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 
największą i równą liczbę głosów: 
 
-  radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr ........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w 

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

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

(opis przebiegu losowania) 

 
 
C.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 
D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w 
okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony. 



-    - 
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Okr ęg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat 
 
 
Wybory odbyły się 
 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie  przeprowadzono 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

1. Głosów ważnych oddano     191 
  (liczba) 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
 
 

 

1. 

CZARNECKI  Adam Włodzimierz                                                                                             
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony przez  KOMITET WYBORCZY  PSL   Lista nr  1  
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 4 2 

2. 

SZAREK  Beata  Monika 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszona przez   KW  PRAWO I SPRAWIEDLIWO ŚĆ  Lista nr  3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 6 4 

3. 

SOBCZYK  Marcin 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony  przez KWW  CHARSZNICA 2014    Lista nr  19                                      
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 2 5 

4. 

KUPSKA  Anna Teresa 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszona przez KWW RAZEM DLA MIECHOWSZCZYZNY  Lista nr  20 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 1 7 

5. 

WRZESIEŃ  Katarzyna Anna 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszona przez  KWW Katarzyny Beliczy ńskiej Lista nr  21 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 4 3 

 
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną: SZAREK  Beata  Monika 
 
B.5 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 
największą i równą liczbę głosów: 
 
-  radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr ........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w 

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 
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…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

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

(opis przebiegu losowania) 

 
 
C.6 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 
D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w 
okręgu nr ….. mandat pozostał nieobsadzony. 
 
 
Okr ęg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat 
 
 
Wybory odbyły się 
 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie  przeprowadzono 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

1. Głosów ważnych oddano     247 
  (liczba) 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
 
 

1. 

JĘDRZEJCZYK  Janusz Józef 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KOMITET WYBORCZY PSL   Lista nr  1 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 7 6 

2. 

KACZY ŃSKI  Marcin Jerzy 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ŚĆ  Lista nr  3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 3 8 

3. 

SOKÓŁ Dariusz Damian 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KWW RAZEM DLA MIECHOWSZCZYZNY   Lista nr  20 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 8 5 

4. 

GĘBOSZ  Sebastian  Marian 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez KWW „SOŁTYS ” Lista nr  23 
              (skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 4 8 

 
 
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: SOKÓŁ Dariusz  Damian 
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B.7 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 
największą i równą liczbę głosów: 
 
-  radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr ........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w 

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

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

(opis przebiegu losowania) 

 
 
C.8 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 
D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w 
okręgu nr ….. mandat pozostał nieobsadzony. 
 
Okr ęg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat 
 
 
Wybory odbyły się 
 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie  przeprowadzono 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

1. Głosów ważnych oddano     231 
  (liczba) 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
 
 

1. 

UCHTO  Grzegorz  Józef 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KOMITET WYBORCZY PSL  Lista nr  1 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 6 2 

2. 

RESZELEWSKA  Emilia 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszona przez  KW  PRAWO I SPRAWIEDLIWO ŚĆ  Lista nr  3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 9 0 
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3. 

KŁUCI ŃSKA  Beata Agnieszka 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszona przez KWW CHARSZNICA 2014   Lista nr  19                                                      
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 4 2 

4. 

PALKA  Jakub Jan 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KWW RAZEM DLA MIECHOWSZCZYZNY  Lista nr  20 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 3 7 

 
 
 
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną: RESZELEWSKA  Emilia 
 
B.9 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 
największą i równą liczbę głosów: 
 
-  radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr ........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w 

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

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

(opis przebiegu losowania) 

 
 
C.10 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 
D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w 

okręgu nr ….. mandat pozostał nieobsadzony 
 
Okr ęg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat 
 
 
Wybory odbyły się 
 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie  przeprowadzono 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

1. Głosów ważnych oddano     240 
  (liczba) 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
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1. 

MOLENDA Regina Izabella 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY  PSL   Lista nr  1 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - 

 
 
1 

 
 
0 
 

 
1 

2. 

SYGUŁA Piotr Adam 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ŚĆ Lista nr  3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 5 3 

3. 

MISIEK  Bo żena Jolanta 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszona  przez  KWW CHARSZNICA 2014  Lista nr  19 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 8 6 

 
 
 
 
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną: MOLENDA Regina Izabela 
 
B.11 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 
największą i równą liczbę głosów: 
 
-  radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr ........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w 

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

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

(opis przebiegu losowania) 

 
 
C.12 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 
D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w 

okręgu nr ….. mandat pozostał nieobsadzony 
 
Okr ęg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat 
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Wybory odbyły się 
 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie  przeprowadzono 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

1. Głosów ważnych oddano     197 
  (liczba) 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
 
 

1. 

PIETRZYK Andrzej Józef 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KOMITET WYBORCZY  PSL  Lista nr  1                                        

(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 8 2 

2. 

SOBOTA  Marek 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez KWW CHARSZNICA 2014   Lista nr  19 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 4 7 

3. 

SROGA Sebastian Piotr 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony  przez KWW RAZEM DLA MIECHOWSZCZYZNY   Lista nr  20 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 6 8 

 
 
 
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:  PIETRZYK  Andrzej  Józef 
 
B.13 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 
największą i równą liczbę głosów: 
 
-  radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr ........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w 

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

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

(opis przebiegu losowania) 

 
 
C.14 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 
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…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 
D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w 

okręgu nr ….. mandat pozostał nieobsadzony 
Okr ęg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat 
 
 
Wybory odbyły się 
 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie  przeprowadzono 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

1. Głosów ważnych oddano     193 
  (liczba) 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
 
 

1. 

MAJ Józef Mikołaj 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KOMITET WYBORCZY PSL  Lista nr  1 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - 

 
 
1 

 
1 

 
 
1 
 

2. 

SOBCZYK Damian Eugeniusz 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KWW CHARSZNICA 2014  Lista nr  19 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 8 2 

 
 
 
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:  MAJ  Józef  Mikołaj 
 
B.15 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 
największą i równą liczbę głosów: 
 
-  radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr ........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w 

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

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

(opis przebiegu losowania) 
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C.16 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 
D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w 

okręgu nr ….. mandat pozostał nieobsadzony 
 
Okr ęg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat 
 
Wybory odbyły się 
 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie  przeprowadzono 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

1. Głosów ważnych oddano     166 
  (liczba) 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
 
 

1. 

CZARNY Jan 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KOMITET WYBORCZY PSL   Lista nr  1 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 8 5 

2. 

KUCHTA Lidia Maria 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszona przez  KWW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ŚĆ   Lista nr  3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 1 7 

3. 

KOWALSKA Mariola Romana 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszona  przez  KWW RAZEM DLA MIECHOWSZCZYZNY  Lista nr  20 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 6 4 

 
 
 
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: CZARNY  Jan 
 
B.17 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 
największą i równą liczbę głosów: 
 
-  radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr ........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w 

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 
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…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

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

(opis przebiegu losowania) 

 
 
C.18 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 
D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w 

okręgu nr ….. mandat pozostał nieobsadzony 
 
Okr ęg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat 
 
 
Wybory nie odbyły się 
 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowania  nie   przeprowadzono 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. 

UCHTO  Zdzisław Walenty 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KOMITET WYBORCZY PSL    Lista nr  1 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
 
 
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 
 
B.19 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 
największą i równą liczbę głosów: 
 
-  radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr ........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w 

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
....................................................................................................................................................................................... 
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(opis przebiegu losowania) 

 
 
C.20 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

UCHTO  ZDZISŁAW 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KOMITET WYBORCZY PSL   Lista nr   1 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 
D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w 

okręgu nr ….. mandat pozostał nieobsadzony 
 
Okr ęg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat 
 
 
Wybory odbyły się 
 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie  przeprowadzono 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

1. Głosów ważnych oddano     161 
  (liczba) 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
 
 

1. 

KOŚCIELNIAK Tomasz 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KOMITET WYBORCZY PSL   Lista nr  1 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 5 5 

2. 

NOWAK Adam Andrzej  
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ŚĆ  Lista nr  3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 5 3 

3. 

BALEC  Tadeusz 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KWW CHARSZNICA 2014  Lista nr  19 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 5 3 

 
 
 
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: KOŚCIELNIAK  Tomasz 
 
B.21 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 
największą i równą liczbę głosów: 
 
-  radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr ........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w 

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 



 

 

- 13 -

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

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

(opis przebiegu losowania) 

 
C.22 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 
D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w 

okręgu nr ….. mandat pozostał nieobsadzony 
 
Okr ęg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat 
 
 
Wybory odbyły się 
 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie  przeprowadzono 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

1. Głosów ważnych oddano     171 
  (liczba) 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
 
 

1. 

BALEC Renata Bożena 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszona przez  KOMITET WYBORCZY PSL  Lista nr  1 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 5 0 

2. 

DULBA Wojciech 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ŚĆ Lista nr  3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 6 6 

3. 

BALEC  Lidia Henryka 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszona  przez KWW RAZEM DLA MIECHOWSZCZYZNY   Lista nr  20 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 3 1 

4. 

MALINOWSKI  Sebastian 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez KW SAMOOBRONA  Lista nr  22 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 2 4 

 
 
 
 
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:  DULBA  Wojciech 
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B.23 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 
największą i równą liczbę głosów: 
 
-  radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr ........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w 

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

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

 
C.24 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 
D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w 

okręgu nr ….. mandat pozostał nieobsadzony 
 
Okr ęg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat 
 
 
Wybory odbyły się 
 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie  przeprowadzono 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

1. Głosów ważnych oddano     245 
  (liczba) 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
 
 

1. 

KONIECZNY Stanisław Piotr  

(nazwisko i imię – imiona) 
Zgłoszony  przez KOMITET WYBORCZY  PSL   Lista nr  1 

(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 5 4 

2. 

KAŁU ŻNA  Ewa  
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszona przez  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ŚĆ  Lista nr  3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - 1 6 8 
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3. 

KASPRZYK  Norbert Kamil 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony przez  KWW RAZEM DLA MIECHOWSZCZYZNY   Lista nr  20 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 2 3 

 
 
 
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną: KAŁU ŻNA  Ewa 
 
B.25 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 
największą i równą liczbę głosów: 
 
-  radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr ........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w 

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

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

(opis przebiegu losowania) 

 
C.26 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 
D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w 

okręgu nr ….. mandat pozostał nieobsadzony 
 
Okr ęg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat 
 
 
Wybory odbyły się 
 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie  przeprowadzono 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

1. Głosów ważnych oddano     167 
  (liczba) 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
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1. 

CZERWIK Tomasz Piotr 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KOMITET WYBORCZY PSL   Lista nr  1 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 7 5 

2. 

OLEKSY  Zbigniew Eugeniusz 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ŚĆ  Lista nr  3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 9 2 

 
 
 
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radnym: OLEKSY  Zbigniew Eugeniusz 
 
B.27 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 
największą i równą liczbę głosów: 
 
-  radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr ........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w 

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

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

(opis przebiegu losowania) 

 
C.28 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 
D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w 

okręgu nr ….. mandat pozostał nieobsadzony 
 
Okr ęg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat 
 
 
Wybory odbyły się 
 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie  przeprowadzono 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

1. Głosów ważnych oddano     195 
  (liczba) 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
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1. 

GÓRECKI  Antoni Stanisław 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KOMITET WYBORCZY PSL   Lista nr  1 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - 
 
1 

 
4 

 
4 

2. 

GRZĄDZIEL Janusz Grzegorz 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ŚĆ  Lista nr  3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 5 1 

 
 
 
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: GÓRECKI Antoni Stanisław 
 
B.29 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 
największą i równą liczbę głosów: 
 
-  radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr ........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w 

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

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

(opis przebiegu losowania) 

 
C.30 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 
D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w 

okręgu nr ….. mandat pozostał nieobsadzony 
 
Okr ęg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat 
 
 
Wybory odbyły się 
 (wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie  przeprowadzono 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

1. Głosów ważnych oddano     166 
  (liczba) 

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 
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1. 

ŻELAZNY Adam Karol 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/ przez  KOMITET WYBORCZY PSL  Lista nr  1 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 9 9 

2. 

KULA Paweł Jarosław 
(nazwisko i imię – imiona) 

Zgłoszony  przez  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ŚĆ Lista nr  3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - - 6 

3. 

BOGUSZ Katarzyna Anna 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszona przez  KWW CHARSZNICA 2014  Lista nr  19 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 2 4 

4. 

MUCHA Piotr Paweł 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez  KWW RAZEM DLA MIECHOWSZCZYZNY   Lista nr  20 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

- - - 3 7 

 
 
 
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: ŻELAZNY  Adam  Karol 
 
B.31 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 
największą i równą liczbę głosów: 
 
-  radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr ........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej 

liczbie obwodów głosowania  
 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

 
- radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr ...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w 

której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa: 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  

 

  

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

(opis przebiegu losowania) 

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

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

........................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
C.32 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 
kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 
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…………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 
D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w 

okręgu nr ….. mandat pozostał nieobsadzony 
 
IV. **)   Adnotacja o wniesieniu przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych 

zarzutów***) ; jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak osób pełniących funkcję mężów zaufania”:  
 
  „brak osób pełniących funkcję mężów zaufania” 
 
V.**)    Adnotacje o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów***) ; jeżeli nie ma, 

wpisać „brak zarzutów” 
 
  „brak zarzutów” 
 
VI. **)   Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag” 
 
            „brak uwag” 
 
 
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli: 
 

 

   1/     Bręklewicz  Waldemar     przewodniczący  Komisji                              …………………………………… 
 (nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji) (podpis) 

 

   2/    Kubit   Katarzyna                          z-ca przewodniczącego                                      ……………………………………………. 

   3/    Kaczyńska Beata                            członek                                                              ……………………………………………. 

   4/    Kopeć Bożena                                członek                                                               ……………………………………………. 

   5/   Król  Łukasz                                    członek                                                              ……………………………………………. 

   6/   Peroń  Mateusz                                członek                                                              ……………………………………………. 

  7/    Seweryn  Franciszek                        członek                                                              …………………………………………… 

  8/    Wójcik Jarosław                              członek                                                                ………………………………………….. 

  9/    Ziemska  Anita                                członek                                                               ……………………………………………      

 

 

      

 
 
Załączniki:  
Zestawienia wyników głosowania z 14  okręgów wyborczych. 
 (liczba) 

Protokół(y) obsadzenia mandatów bez głosowania z  1  okręgu wyborczego. 
 (liczba) 

 

 
                                                                 
1  Wypełnia się w razie nieprzeprowadzenia wyborów w którymkolwiek z okręgów wyborczych. 
2  Wypełnia się w sytuacji, o której mowa w art. 380 Kodeksu wyborczego. 
3   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
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