
WYBORY DO RADY POWIATU

PROTOKOŁ Z WYBOROW

do Rady Powiatu Pruszkowskiego sporządzony dnia 23 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w
Pruszkowie.

1. Dla wyboru Rady Powiatu Pruszkowskiego utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27
radnych.
ll. I''-cmisla :t\ric;dzika, co ast i)uic:

111. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 86 obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia
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9b l w tym z powodu niepostawienia znaku ,,X" obok nazwiska żadnego kandydata

w tym z powodu postawienia znaku ,,X" wyłącznie obok nazwiska kandydata
9c l na liście, której rejestracja została unieważniona (art. 436 Ś 3 i 6 Kodeksu

wyborczego9

Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i ustaliła

Liczba głosów ważnych oddanych ogółem na wszystkie listy kandydatów we
wszystkich okręgach wyborczych

Liczba głosów ważnych oddanych w wyborach do Rady stanowiąca co najmniej
5% wszystkich głosów ważny(h z pkt 10, której uzyskanie stanowi warunek
udziału list w podziale mandatów

Warunek wskazany w pkt ll spdniły i w związku z tym prawo do uczestniczenia w podziale mandatów uzyskały
listy następujących komitetów wyborczych:

Lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA

Lista nr 10 -- KW PRAWO l SPRAWIEDLIWOSC

KW MAZOWIECKALista nr 16

SAMORZĄDOWA
WSPÓLNOTA

Lista nr 17 -- KWW DOBRO WSPOLNE

Wobec niespełnienia warunku wskazanego w pkt ll prawa do uczestniczenia w podziale mandatów nie uzyskały
listy następujących komitetów wyborczych:

Lista nr 5 -- KKW SLD LEWICA RAZEM

2 l Lista nr 8 -- KW'W KUKIZ'15

3 l Lista nr 15 -- KWW PNPP
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IV. Komisja na podstawie zestawień 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 wyniki wyborów w okręgach:

Okręg wyborczy nr l obejmujący 10 mandatów

Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono

A. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe
ilorazy wyborcze:

3 mandaty dla listy nr 4
3 mandaty dla listy nr lO
3 mandaty dla listy nr 16
l mandat dla listy nr 17

Radnymi zostali wybrani

C)krąg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty.

Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono

A. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującyn] listom, które uzyskały największe
ilorazy wyborcze:

2 mandaty dla listy nr 4
l mandat dla listy nr IO
l mandat dla listy nr 16

Radnymi zostali wybrani

ZIELINSKA Zdzisława Maria
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
SIEKIERKO Paweł
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWC)CZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
BORODZICZ Ewa Zofia
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nr 10 KW PRAWO l SPRAWIEDLIWOzl
BRZEZIŃSKI Zdzisław Stanisław

z listy nr 16 KW MAZOWIECKA WSPOLNE)TA SAMORZ. DOWA

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów

Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono

A. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe
ilorazy wyborcze:

2 mandaty dla listy nr 4
l mandat dla listy nr lO
l mandat dla listy nr 16
l mandat dla listy nr 17

Radnymi zostali wybrani

DYMURA Stanisław
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
ZGLINSKA Dorota

nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNAz li
NOWAK Dańusz Tadeusz

nr 10 KW PRAWO l SPRAWIEDLIWOSCzl
ZACNY Paweł Józef
z listy nr 16 KW MAZOWIECKA WSPOLNOTA
KUźMIŃSKA Agnieszka Maria
z listy nr 17 KVTW DOBRO WSPOLNE

KOALICJA OBYWA'lELSKA

KOALICJA OBYWATELSKA

SAMORZĄDOWA

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty.

Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono

A. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe
ilorazy wyborcze:

l mandat dla listy nr 4
1 mandat dla listy nr lO
2 mandaty dla listy nr 17

Radnymi zostali wybrani
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Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty.

Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.

A. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom
ilorazy wyborcze:

l mandat dla listy nr 4
3 mandaty dla listy nr lO

Radnymi zostali wybrani

które uzyskały największe

RAJKOWSKI Janusz Stanisław
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
KUCHARSKI Michał Andrze.l

nr 10 KW PRAWO l SPRAWIEDLIWOSCzl
KLIMASZEWSKA Katarzyna Stanisława
z listy nr 10 KW PRAWO l SPRAWIEDLIWOSC
CHMIELEWSKI Mirosław Dariusz
z listy nr 10 KW PRAWO l SPRAWIEDLIWOSC
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V.') Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów"); jeżeli nie ma
wpisać ,,brak zarzutów" lub ,,brak mężów zaufania": brak mężów zauńnnia

VT.') Adnotaqa o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów"); jeżeli nie ma
wpisać ,,brak zarzutów": brak zarzutów

Vll.') Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać ,,brak uwag": brak uwag

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

1) Pronobis Tomasz - Przewodniczący

2) Ostrowska - Lesiak Anna Katarzyna - Zastępca Przewodniczącego

3) Gizińska Magdalena Katarzyna - Członek

4) Jakubowski Andrzej Bogdan - Członek

5) Kruczyńska Danuta - Członek

6) Mąkal Karolina Maria - Członek

7) Miler Alina Maria - Członek

8) Rodziewicz Beata - Członek

9) Zielińska Sylwia Anna - Członek

10) Żółkowski Michał - Członek
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Załączniki:
Zestawienia wyników głosowania z 5 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 mężów zaufania lub członków Komisji, Stanowisko Komisji
do zarzutów należy dołączyć do protokołu.
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