
WYBORY DO RADY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

PROTOKOL Z WYBOROW

do Rady MJasta Konina sporza^fzony dnia 18 Iistopada2014r. przez Miejsktj Komisj? Wyborcza w Koninie

I. Dla wyboru Rady Rady Miasta Konina utworzono 4 okr^gow wyborczych w ktorych lacznie wybierano 23 radnych.

II. Komisja stwierdzHa, co nastepuje:
].' Wybor6w nie przeprowadzono w - okr^gu(ach) wyborczym(ych), tj. okr^gu nr - z powodu braku zarejestrowanej
listy kandydatow na radnego, w zwi^zku z czym - mandatow pozostalo nieobsadzonych.

2.2 GJosowania nie przeprowadzono w - okregach wyborczych, tj. okregu -, w ktorych - Hczba zarejestrowanych
kandydatow byla rowna liczbie mandatow w -lub - liczba zarejestrowanych kandydatow byla mniejsza od liczby
mandatow w -i w zwiazku z tym, ze wzgledu na mniejszg liczb? kandydatow, - mandaty pozostary nieobsadzone.

III. Komisja potwierdza, iz otrzymala protokoty glosowania od 47 obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie tych protokolcw Komisja sporzadziia zestawienia wynikow glosowania w okregach i uwzgledfriaj^c
liczby gtosow waznych w okregach wyborczych oraz glosow waznych oddanych na poszczegolne listy kandydatow
ustalifa:
1. Na wszystkie listy we wszystkich okregach wyborczych oddano ogolem glosow waznych 22318.
2. Liczba giosow waznych oddanych w wyborach do Rady stanowiaca, co najmniej 5% wszystkich gtosow waznych

z pkt 1, ktora stanowj warunek udzialu list w podziale mandatow. wynosi 1 115,9.

3. Warunek wskazany w pkt 2 spelnity i w zwiazku z tym prawo do uczestniczenia w podziale mandatdw
uzyskaly listy nastepujqcych komitetow wyborczych:

1. Listanr 3— KW Prawo i Sprawiedliwo^c 6114
2. Lista nr 4— KW Platforma Obywatelska RP 6 782
3. Lista nr 6— KKW SLD Lewica Razem 4 765
4. Listanr 15—KWW Koninski Klub Samorzadowy 1 514
5. Lista nr 16— KWW Dla Konina 1 620
6. Lista nr 17— KWW "Porozumienie Prawicy" 1 143

4. Wobec niespelnienia warunku wskazanego w pkt 2 prawa do uczestniczenia w podziale mandat6w nie
uzyskaly listy nastepujgcych komitetow wyborczych:

1. Lista nr 18— KWW Bezpartyjny Konin 380
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IV. Komisja na podstawie zestawien wynikow glosowania w okr^gach i uwzgledniajae liczby gtosow waznych w
okregach wyborczych oraz gtosow waznych oddanych na poszczegolne listy kandydatow i kandydatow ztych list
ustalita wyniki wyborow w okregach:

Okr^g wyborczy nr 1 obejmuj^cy Smandatow.

Wybory odbyty sie,

Gtosowanie przeprowadzono,

1. Komisja stwierdza, ze w okr?gu wyborczym mandaty przypadaj^ nastepujacym listom, ktore uzyskaty
najwieksze ilorazy wyborcze:

2 mandaty dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwosc

2 mandaty dla listy nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP

1 mandat dla listy nr 6 - KKW SLD Lewica Razem

Radnymi zostali wybrani:

1) Lipiiiski Kazimierz
z listy nr4 K.W Platforma Obywatelska RP

2) Waszkowiak Marek Henryk
z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwosc

3) Nowak Tomasz Andrzej
z listy nr 6 KKW SLD Lewica Razem

4) Strzech Zdzistaw Jan
z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP

5) Lachowicz Stawomir Antoni
z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwosc

2.3 W zwiazku z tym, iz -kandydatow otrzymalo rowna^ liczb? gtosow uprawniajgc^ do przyznania
im mandatu z listy nr -radnym(a_) zostat(a) - ,
ktory(a) otrzymal(a)najwieksz^ liczb? gtosow w wi^kszej liczbie obwodow gtosowania.

3/ W zwiazku, z tym, iz takze liczba obwoddw, w ktorej kandydaci uzyskali najwieksza liczbe gtos6w byla rowna,
radnym(a) w wyniku losowania zostal(a) zostal(a)

4. Komisja stwierdza, ze - mandat(y) nie zostal(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatow umieszczonych na:

- liscie nr - (-) jest mniejsza niz liczba mandatow przypadajacych na te liste (-).

5. Komisja stwierdza, ze - mandat(y) nie zostal(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatow umieszczonych na
zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okregu, ktorzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania gtosowania (-)
byla mniejsza od liczby mandatow w okregu (-).

6. Komisja stwierdza, ze wobec niezarejestrowania zadnej listy kandydatow na radnych w okregu pozostaje
nieobsadzonych 5 mandatow

Okr^g wyborczj nr 2 obejmuj^cy 7mandat6w.
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Wybory odbyhy si$,

Gtosowanie przeprowadzono,

1. Komisja stwierdza, ze w okregu wyborczym mandaty przypadaja nastepujacym listorn, ktore uzyskaty
najwieksze ilorazy wyborcze:

3 mandaty dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawledliwosc

3 mandaty dla listy nr 4 - KW Piatforma Obywatelska RP

I mandat dla listy nr 6 - KKW SLD Lewica Razem

Radnymi zostali wybrani:

1) Skoczylas Karol
z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwosc

2) Steinke WiesJaw Kazimierz
z listy nr 4 KW Piatforma Obywatelska RP

3) Streker-Dembiriska Elzbieta
z listy nr 6 KKW SLD Lewica Razem

4) Majewski Krystian Marek
z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwosc

5) Zawilski Janusz
z listy nr 4 KW Piatforma Obywatelska RP

6) Chojnacki Zenon Jan
z listy nr 3 KW Prawo i SprawiedliwoSc'

7) Maciaszek Urszula Iwona
z listy nr 4 KW Piatforma Obywatelska RP

2.3 W zwiazku z tym, iz -kandydatow otrzymato rowna^ liczbe gtosow uprawniajaca do przyznania
im mandatu z listy nr -radnym(^) zostal(a) - ,
ktory(a) otrzymal(a)najwi£ksz3 liczbe gfosow w wiekszej liczbie obwodow giosowania.

3.J W zwiazku, ztym, iz takze liczba obwodow, w ktorej kandydaci uzyskali najwieksza liczbe glosow byla rowna,
radnym(a) w wyniku losowania zosta-l(a) zostal(a)

4. Komisja stwierdza, ze - mandat(y) nie zostal(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatow umieszczonych na:

- liscie n r - (-) jest mniejsza niz liczba mandatow przypadajacych nate list^ (-).

5. Komisja stwierdza, ze - mandat(y) nie zostal(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatow umieszczonych na
zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okregu, ktorzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania gtosowania (-)
byla mniejsza od liczby mandatow w okregu (-).

6,4 Komisja stwierdza, ze wobec niezarejestrowania zadnej listy kandydatow na radnych w okregu pozostaje
nieobsadzonych 7 mandatow

Okr^g wyborczy nr 3 obejmujacy Smandatow,

Wybory odbyby sie,
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Glosowame przeprowadzono,

1. Komisja stwierdza. ze w okregu wyborczym mandaty przypadaj^ nastepujacym listom, ktore uzyskaly
najwi?ksze ilorazy wyborcze:

2 mandaty dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwosc

2 mandaty dla listy nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP

1 mandat dla listy nr 6 - KKW SLD Lewica Razem

Radnymi zostali wybrani:

1) Korytkowski Piotr Karol
z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP

2) Kurzawa Anna
z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwosc

3) Wojdyriski Tadeusz Aleksander
z listy nr 6 KKW SLD Lewica Razem

4) Wanjas Wieshw
z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP

5) Majdziftski Jan
z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwosc

2.3 W zwiazku z tym, iz -kandydatow otrzymaJo rowna liczbe glosow uprawniajaca do przyznania
im mandatu z listy nr -radnym(^) zostal(a) - ,
ktory(a) otrzymal(a)najwi?ksz^ liczb^ gfosow w wiekszej liczbie obwodow glosowania.

3.3 W zwiazku, z tym, iz takze liczba obwodow, w ktorej kandydaci uzyskali najwieksz^ liczb? glosow byta rowna,
radnym(a) w wyniku losowania zostaf(a) zostaJ(a)

4. Komisja stwierdza, ze - mandat(y) nie zostal(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatow umieszczonych na:

- liscie nr - (-) jest mniejsza niz liczba mandatow przypadaj^cych na te list^ (-).

5.4 Komisja stwierdza, ze - mandat(y) nie zostal(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatow umieszczonych na
zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okregu, ktorzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania glosowania (-)
byta mniejsza od liczby mandatow w okregu (-).

6.4 Komisja stwierdza, ze wobec niezarejestrowania zadnej listy kandydatow na radnych w okregu pozostaje
nieobsadzonych 5 mandatow

Okr^g wyborczy nr 4 obejmuj^cy 6mandat6w.

Wybory odbyiy sie,

Glosowanie przeprowadzono.

I. Komisja stwierdza, ze w okregu wyborczym mandaty przypadaja nastepujacym listom, ktore uzyskaby
najwieksze ilorazy wyborcze:

2 mandaty dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwosc

2 mandaty dla listy nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP
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2 mandaty dia listy nr 6 - KKW SLD Lewica Razem

Radnymi zostali wybrani:

1) Kotlarski Michal Tadeusz
z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwosc

2) Lorek Stawomir Jozef
z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP

3) Szadkowski Kamil Sebastian
z listy nr 6 KKW SLD Lewica Razem

4) Gorecki Sebastian
z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwosc

5) Cieslak Marek
z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP

6) Sidor Jaroslaw Andrzej
z listy nr 6 KKW SLD Lewica Razem

2." W zwigzku z tym, iz -kandydatow otrzymalo rown^ liczb? gtosow uprawniaja.cq do przyznania
im mandatu z listy nr -radnym(a) zostal(a) - ,
ktory(a) otrzymal(a)riajwieksz^ liczb^ glosow w wi^kszej liczbie obwodow gfosowania.

3.3 W zwi^zku, z tym, iz takze liczba obwodow, w ktorej kandydaci uzyskali najwi^ksza liczb? glosow byta rowna,
radnym(a) w wyniku losowania zostal(a) zostat(a)

4. Komisja stwierdza, ze - mandat(y) nie zostaKy) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatow umieszczonych na:

- liscie n r - (-) jest mniejsza niz liczba mandatow przypadaj^cych na t? liste (-).

5.4 Komisja stwierdza, ze - mandat(y) nie zostat(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatow umieszczonych na
zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okregu, ktorzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania glosowania (-)
byla mniejsza od liczby mandatow w okregu (-).

6.4 Komisja stwierdza, ze wobec niezarejestrowania zadnej listy kandydatow na radnych w okregu pozostaje
nieobsadzonych 6 mandatow
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V.*' Adnotacja o wniesieniu przez osoby pelniace funkcj? mezow zaufania uwag z wymienieniem konkretnych
zarzutow"1; jezeli nie ma, wpisac ,,brak zarzutow1' lub ,,brak osob pehiiEjcych funkcje mezow zaufania'1:

brak pspb pehii.a.cych funkcje. mgtow zaufania

VI.*' Adnotacje o wniesieniu przez czlonkow Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutow , jezeli nie ma,
wpisac ,,brak zarzutow'::

brak zarzutow

VII. Inne uwagi; jezeli nie ma, wpisac ,,brak uwag"

brak. uwag

Przv sporzadzeniu protokolii obecni byli:

1 Zbroszczyk Agata -CZLONEK

2 Stspiefi-Milukow Alina - PRZEWODNICZACY

3 Chuda Marzena - CZLONEK

4 Kcrbolewski Jozcf - CZLONKK

5 Szubert Dariusz Tomasz - CZLONHK

6 Jarzemska Maria Bozenna - CZLONKK

7 Kuzniacki Jan Francis/ck - ZASTt^FCA

&qpfccu...2
' —' (podpis)

Zalaczniki:
Zestawienia wynikow glosowania z 4 okregow wyborczych.
Protokolobsadzenia mandat6w bez glosowania z 0 okregow wyborczych .
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*' Jezeli tresc dotyczaca danego punktu nie miesci sie na formularzu, nalezy dotaczyc j^ do protokoha, zaznaczajac to w
odpowiednim punkcie protokctu.

1 W razie zgioszenia uwag przez osoby petniace funkcj^ m?zow zaufania lub cztonkow Komisji, stanowisko Komisji
do zarzutow nalezy dotgczyc do protokotu.
1 Wypetnia sie w razie nieprzeprowadzenia wyborow w ktorymkolwiek z okr?gow wyborczych.
2 Wypehiia sie w razie nieprzeprowadzenia glosowania w ktorymkolwiek z okregow wyborczych.
3 Wype-hiia sie tylko w sytuacjach, o kt6rych mowa w an. 444 § 3, w zwi^zku z art. 233 § 2 Kodeksu wyborczego.
4 Wypetnia si? tylko w sytuacjach, o ktorych mowa w an. 434 § 2 Kodeksu wyborczego.
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