
Załącznik do protokołu z wyborów

WYBORY DO mY POWIATU
Okn borczy nr: IUElanlv4in iiniilini(ixlna

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA l PODZIAŁU MANDATÓW
W OKRĘGU WYBORCZYM

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3, utworzonym dla wyboru Rady
Powiatu Pruszkowskiego sporządzone dnia 23 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w
Pruszkowie.

Komisja stwierdza, że otrzymała protokoły głosowania od 18 obwodowych komisji wyborczych ds
głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu:

ustalenia wyników

waga .iczba z pkt 5 nie może być większa od liczby z pkt 4. Suma liczb z pkt 5a 5e nie może być.mniejsza od liczby z pkt 5

6 l Liczba kaH wyjętych z umy

w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu6a
korespondencyjnym

Uwaga! Liczba z pkt 6 pomniejszona o liczbę z pkt 6a powinna być równa liczbie z pkt 2
nie powinna być większa od liczby z pkt 5e.

Dodatkowo liczba z pkt 6a

Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych
pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania)

Liczba kart ważnych

Uwaga! Suma liczb z pkt 7 i8 musi być równa liczbie z pkt 6

Liczba głosów nieważnych Ćz karl ważnych,)

w tym z powodu postawienia znaku ,,X" obok nazwiska dwóch lub większe.i
liczby kandydatów z różnych list

w tym z powodu niepostawienia znaku ,,X" obok nazwiska żadnego
kandydata
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w lym z powodu postawienia znaku ,,X" wyłącznie obok nazwiska kandydata
9c l na liście, której rejestracja została unieważniona (art. 436 Ś 3 f 6 model(su

wyborczego)

Uwaga! Suma liczb z pkt 9a -- 9c musi być równa liczbie z pkt 9

H Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów
(z kart ważnych)

Uwaga! Suma liczb z pkt 9 i 10 musi być równa liczbie z pkt 8.

11. Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonych na nich kandydatów oddano następujące liczby głosów
ważnydl:

Lista nr 4 -- KKW P

Liczba głosów ważnych oddanych na listę:
głosów ważnoddano następujące lirów z tej lŁÓ] ch kandNa

DYMURA Stanisław

WERNER Wojciech2

3 ZGLINSKA Dorota

KOŁAKOWSKI Dominik Stanisław4

MAKOWSKA Kinga5

SZOSTAK Katarzyna Albina6

KUBISA Sławomir Jacek7

Razem

6

6 6# #

laB 7 0#

6# 4#

+#

52#$

5#

Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów z danej listy(rubryka ,,Razem") równa się liczbie. głosów ważnych
oddanych na tę listę. Wyjątek od tej zasady może dotyczyć listy, na której znajduje się nazwisko kandydata określonego z
listy

KWW KUKIZ'15Lista nr 8

Liczba głosów ważnych oddanych na listę
oddano nastkandydatów !ilęiJIiólnlNa S

PIETRZAK Michał Paweł

KUCINSKA Jolanta2

KŁYS Adam3

tlosów ważnychlannarlaaaaa
iuiące liczb

2 8l8

27#

Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów z danej listy (rubryka ,,Razem") równa się liczbie głosów ważnych
oddanydl na tę listę. Wyjątek od tej zasady może dotyczyć listy, na której znajduje się nazwisko kandydata skreślonego z
listy
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Razem 4 3l7
Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów z danej listy(rubryka ,,Razem") równa się liczbie głosów ważnych

oddanych na {ę listę. Wyjątek od tej zasady może dotyczyć listy, na której znajduje się nazwisko kandydata skreślonego z
listy

Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów z danej listy(rubryka ,,Razem") równa się liczbie głosów ważnych
oddanych na tę listę. Wyjątek od tej zasady może dotyczyć listy, na której znajduje się nazwisko kandydata skreślonego z
listy

Lista nr 17 -- KWW DOBRO WSPOLNE

Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów z danej listy(rubryka ,,Razem") równa się liczbie głosów ważnych
oddanych na tę listę. Wyjątek od tej zasady może dotyczyć listy, na której znajduje się nazwisko kandydata określonego z
Hsty

12 Spośród komitetów wyborczych mających zarejestrowaną listę w okręgu warunek uzyskania co najmniej
5% głosów ważnych w skali powiatu, tj. co najmniej 3723 głosów, i prawo do uczestniczenia w podziale
mandatów w okręgu uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 4
2) lista nr lO
3) lista nr 16
4) lista m 17

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 5162
KW PRAWO l SPRAWIEDLIWOSC 4137
KW MAZOWIECKA WSPOLNOTA SAMORZĄDOWA 2752
KWW DOBRO WSPOLNE 3431

Podział mandatów miedzy !istv kandydatów

13 Wyliczenie ilorazów wyborczych dla poszczególnych list kandydatów uczestniczących w podziale mandatów
jest następujące (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku):

Lista nr 4
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Liczba głosów oddanych na listę nr 4 X : 5162

WYH
X
X
X

X
X
X
X
X
X

czone ilorazy wyborcze
1 : 5162,0
2 : 2581,0
3 : 1720,6667
4 : 1290,5
5 : 1032,4
6 : 860.3333
7 : 737,4286
8 : 645,25
9 : 573,5556

Lista nr lO
Liczba głosów oddanych na listę nr lO X : 4137

Wyliczone ijorazy wyborcze
X:1 = 4137,0
X:2 = 2068,5
X:3 = 1379,0
X:4 = 1034,25
X:5 = 827,4
X:6 = 689,5
X:7 = 591.0
X:8 = 517.125
X:9 = 459,6667

Lista nr 16

Liczba głosów oddanych na listę nr 16 -- X 2752

Wyliczone ilorazy wyborcze
X:1 = 2752.0
X:2 = 1376,0
X:3 = 917,3333
X:4 = 688,0
X:5 = 550,4
X:6 = 458,6667
X:7 = 393,1429
X:8 = 344.0
X:9 = 305,7778

Lista nr 17

Liczba głosów oddanych na listę nr 17 -- X 3431

Wyliczone ilorazy wyborcze
X:1 = 3431,0
X:2 = 171 5,5
X:3 = 1143,6667
X:4 = 857,75
X:5 = 686,2
X:6 = 571,8333
X:7 = 490,1429
X:8 = 428,875
X:9 = 381,2222

14. Szereg kolejno największych l iczb (ilorazów wyborczych) jest następujący

1) 5162,0 odpowiada liście nr4
2) 4137,0 odpowiada liście nr lO
3) 3431,0 odpowiada ]iście nr ]7
4) 2752,0 odpowiada liście nr 16
5) 2581,0 odpowiada liście nr4
6) 2068,5 odpowiada liście nr lO
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Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

1) Pronobis Tomasz - Puewodniczący

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 Anna Mlaria - Członek

8) Rodziewicz Beata - Członek

9) Zielińska Sylwia Anna - Członek

10) Żółkowski Michał - Członek
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