
okręg wyborczy nr okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej

WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSIilEJ

PRoToKoŁ wYNIKÓw GŁosowANIA I wYNIKow wYBoRow
SENAToRA w oKRĘGU WYBoRCZYM

Wyniki głosowania i wyniki wyborów senatora w okręgu wyborczym ustalono w dniu 10 października20|I r.

I.

Głosowanie przeprowadzono w 226 obwodach głosowania i na podstawie protokołów głosowania otrzymanych

od obwodorłych kornisji wyborczych okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w

okręgu:

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania

w tym:
Liczbarłyborców, którym wysłano pakiety wyborcze

Liczbaotrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart
do głosowania

Liczbawyborców, którym wydano kaĄ do głosowanta

Liczb a wyborców gło suj ących przez p ełnomocnika (liczb a

kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych
przez komisje obwodowe aktów pełnomocnictwa)

Liczba niewykorzystanych kar1 do głosowania

Liczba kart wyjętych z urny

w tym:
Liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania

Liczba kart nieważnych

Liczba kart ważnych

Liczba głosów nieważnych

Liczba głosów ważnych
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_Ż_ okręg nr 79

l0. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosÓw ważnych:

1
KAWULOK Jan
zgłoszony przezKW Prawo i Sprawiedliwość

J 9 0 J 0

2.
KOPEC Tadęusz Wiktor
zgłosznny przezKW Platforma obywatelska RP

4 8 9 4 8

J
LEWICKI Wiesław Andrzej
zgłoszony przezKW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

6 2 8 Ą

4.
STASICA Karol
zgłoszony przez Komitet Wyborczy SLD

I 8 6 8 8

5.
TYRLIK Piotr Maręk
zgloszony przez Komitet Wyborczy PSL

'k I 6 8 J 9
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il.

okręg nr 79

1l. Komisja stwierdza, że:

a) następujący kandydat otrzymał w okręgu wyborczym najwięcej oddanych głosów waznych, wobec

czego został wybrany na senatora:
1) KOPEC Tadeusz Wiktor 48 948

zgłoszony przezKW Platforma obywatelska RP
b) w zwięku z tym, że : kandydatów otrzymało w okręgu wyborczym równą liczbę

głosóq uprawniającą do uzyskania mandatu, i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do

obsadzenia, poszczególni zaśkandydaci uzyskali więcej głosów od współkandydata/współkandydatów
w następującej liczbie obwodów głosowania:

zgłoszony przez

zgłoszony przez
na senatora został vybr aty
r)

zgłoszonyprzez
c) w związkll z Ęm, żę :: kandydatów otrzymało w okręgu wyborczym równą liczbę głosów,

uprawniającą do uzyskania mandatu, a ponadto |iczba obwodów głosowania' w których kandydaci ci
uzyskali więcej głosów jest równa i wynosi _ _ ptzeprowadzono losowanie, w wyniku którego

senatorem został
1)

zgłoszony przez

1)

2)
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okręg nr 79

ilL
12. Komisja stwiefdŻa;

z następująeyeh obwodów głosowania utworzonyeh za granieą/na połskieh statkaeh morskieh:

ti, łąeałie z ,,,,,,,,,,,, obwodów głosołvania, lrzyęzyną nieuzr_skania w}'ników głosowania było:

z tym obwody te nie zostałry'wykazane łł'łiezbie obwodółv;w któr'eh przęprowadzono głosowanie,

rv.

13'*) Adnotacjaowniesieniuprzezosobyzgłaszającekandydatówuwagzwymienieniemkonkretnychzarzutów]'
jeżeli nie ma wpisać ,,brak zarzutów"'.

błąk. aąr_z-utig

14.*)

v.

opis przebiegu losowania, o którym mowa w pkt 11:

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

1 ) Libera-Niesporek Elżbieta, przewodniczący komisji

2) Brygier Ryszard, zastępca przewodniczącego

3) Płonka Wiesław, zastępca przewodniczącego

4) Suszyńska GraĘna, członek komisji

5) Trzopek Andrzej' członek komisji

6) Szlachcic Janusz, członek komisji

7) Stanclik Piotr, członek komisji

8) Jacko Andrzej, członekkomisji

9) Grążawski Mariusz, członęk komisji

*) Jeżę|i treść nie mieści się na formul
przę^1aczonym na wpisanie adnotacj i.

tokołu, zaznaczając to w miejscu
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