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WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ
*)

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW 

 

do Rady Gminy Tarnów 

 
(nazwa rady i gminy) 

sporządzony dnia 18 listopada 2014  r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Tarnowie 

 
(Gminną, Miejską) 

 

 

I. Dla wyboru Rady Gminy Tarnów w Tarnowie utworzono 21 okręgów wyborczych.; 

 
(Gminy, Miejskiej)  

w każdym okręgu wyborczym wybiera się 1 radnego. 

II. Komisja stwierdziła, co następuje: 

A.
1
 Wyborów nie przeprowadzono w ............ okręgu(ach) wyborczym(ych), tj. okręgu nr ....., nr ....., nr .....,  nr ……. 

 
(liczba) 

 z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydatów na radnego, w związku z czym …………......................  

 
(liczba) 

mandat(y/ów) pozostał(y/o) nieobsadzony(e/ch). 

 

B.
2
 Głosowania nie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 1, nr 4, nr 12, nr 14, nr 15 i nr 16, 

 
 

w których zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego. 

 

III. A. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 18 obwodowych komisji wyborczych. 

 
 

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 

(kandydatów z tych list) ustaliła następujące wyniki wyborów. 

 

 

 

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

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

 

1. Głosów ważnych oddano  .......................... 
  (liczba) 

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

 

1. 

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

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

  

 

  

2. 

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

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

  

 

  

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

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

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

SARAD Stanisław Kazimierz 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(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. 

 

 

 

Okręg 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: 344  
 

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

 

1. 

HALCARZ Artur Tomasz 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Ziemia Tarnowska, Lista nr  15 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 5 9 
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2. 

CICHY Marek  
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 8 5 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym: 

CICHY Marek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 8 5 

 

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: 

…………………………………………………………………………………… 
(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 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
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Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie odbyło się 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano:     541 
   

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

 

1. 

POPIELA Roman 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

   5 6 

2. 

BORCZUCH Michał Jakub 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Ziemia Tarnowska, Lista nr  15 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

   6 6 

3. 

SZARY Roman Tadeusz 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

   3 7 

4. 

CICHY Marek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Marek Cichy, Lista nr  17 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 8 9 

5. 

KAJMOWICZ Jakub 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Jakuba Kajmowicza, Lista nr  24 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

   9 3 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

CICHY Marek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Marek Cichy, Lista nr  17 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 8 9 

 

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: 
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…………………………………………………………………………………… 
(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 1 mandat pozostał nieobsadzony. 

 

 

 

 

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

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

 

1. Głosów ważnych oddano  .......................... 
  (liczba) 

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

 

1. 

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

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

  

 

  

2. 

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

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

  

 

  

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

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

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

  

 

  

 

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  
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…………………………………………………………………………………… 
(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: 

WOJTAROWICZ Eugeniusz Piotr  
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(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. 

 

 

 

 

 

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie odbyło się 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano: 429
 

 

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

 

1. 

SĘPEK Andrzej 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 6 4 

2. 

BANACH Anna Maria 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Anna Banach, Lista nr  20 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 6 5 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 
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SĘPEK Andrzej 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 6 4 

 

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 1 mandat pozostał nieobsadzony. 

 

 

 

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie odbyło się 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano: 438   
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2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

 

1. 

KŁÓSEK Mieczysław Marek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr 16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 2 4 

2. 

COP Ryszard 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW GT Nasza Mała Ojczyzna, Lista nr 18 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 1 4 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

KŁÓSEK Mieczysław Marek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr 16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 2 4 

 

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: 

…………………………………………………………………………………… 
(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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Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie odbyło się 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano : 258 
   

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

 

1. 

FILAR Zbigniew Władysław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 4 5 

2. 

WZOREK Krzysztof 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Marek Cichy Lista nr 17 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 1 3 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

FILAR Zbigniew Władysław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 4 5 

 

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) 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

C.
16

 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 1 mandat pozostał nieobsadzony. 

 

 

 

 

Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie odbyło się 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano: 270  
   

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

 

1. 

BRYG Daria Justyna 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Gmina dla MIeszkańców, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

   9 1 

2. 

SKÓRKA Jan Andrzej 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów , Lista nr 16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 7 9 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

SKÓRKA Jan Andrzej 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów , Lista nr 16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 7 9 

 

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: 

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

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 
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....................................................................................................................................................................................... 
(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 1 mandat pozostał nieobsadzony. 

 

 

 

 

Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie odbyło się 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano 595  
   

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

 

1. 

GŁĄB Andrzej 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  3 6 0 

2. 

TADEL Janusz Michał 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 3 5 

 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

GŁĄB Andrzej 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  3 6 0 

 

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  
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…………………………………………………………………………………… 
(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.
20

 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. 

 

 

 

 

Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie odbyło się 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano 529  
   

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

 

1. 

KIEĆ Paulina Karolina 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KW Prawo i Sprawiedliwość , Lista nr  3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

   5 7 

2. 

GAJDA Krzysztof 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Gmina dla Mieszkańców, Lista nr 14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 5 5 
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3. 

NOWAK Jan Stanisław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr 16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 2 3 

4. 

MARKIEWICZ Czesław Ignacy 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Czesława Markiewicza, Lista nr 23 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

   3 2 

5. 

SITKO Paweł Piotr 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Tarnowiec Nasza Przyszłość, Lista nr 25 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

   6 2 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

NOWAK Jan Stanisław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr 16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 2 3 

 

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: 

…………………………………………………………………………………… 
(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 1 mandat pozostał nieobsadzony. 
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Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie odbyło się 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano: 357 
   

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

 

1. 

KASPEREK Grzegorz Piotr 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KW Prawo i Sprawiedliwość , Lista nr 3 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

   7 7 

2. 

DRWAL Grzegorz Jan 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Gmina dla Mieszkańców, Lista nr 14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 6 8 

3. 

ŁĄCKI Marek Mariusz 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr 16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 1 2 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

DRWAL Grzegorz Jan 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Gmina dla Mieszkańców, Lista nr 14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 6 8 

 

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) 

  

 

  

 

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

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

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

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



- 15 - 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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 1 mandat pozostał nieobsadzony. 

 

 

 

Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

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

 

1. Głosów ważnych oddano  .......................... 
  (liczba) 

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

 

1. 

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

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

  

 

  

2. 

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

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

  

 

  

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

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

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

  

 

  

 

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: 
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…………………………………………………………………………………… 
(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: 

NYTKO Mieczysław  
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(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. 

 

 

 

Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się. 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie odbyło się 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano:  584  
   

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

 

1. 

NYTKO Anna Zofia 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Gmina dla Mieszkańców, Lista nr  14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 3 4 

2. 

MITERA Wiesława 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  3 5 2 

3. 

KOZIOŁ Wojciech Mariusz 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Wojciech Kozioł, Lista nr 19 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

   9 8 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

MITERA Wiesława 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  3 5 2 
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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 1 mandat pozostał nieobsadzony. 

 

 

 

Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

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

 

1. Głosów ważnych oddano  .......................... 
  (liczba) 

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

 

1. 

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

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

  

 

  

2. 

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

zgłoszony/a przez ……...……………………………………….., Lista nr  ……. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 
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Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

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

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

  

 

  

 

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: 

PRENDOTA Andrzej  
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(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. 

 

 

 

 

Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

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

 

1. Głosów ważnych oddano  .......................... 
  (liczba) 

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

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

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

  

 

  

2. 

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

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

  

 

  

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

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

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

  

 

  

 

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: 

SOLAK Henryk Tadeusz  
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(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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Okręg wyborczy nr 16 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

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

 

1. Głosów ważnych oddano  .......................... 
  (liczba) 

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

 

1. 

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

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

  

 

  

2. 

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

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

  

 

  

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

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

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

  

 

  

 

B.
33

 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.
34

 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący 

kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania: 



- 21 - 

 

KUTA Czesław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(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. 

 

 

 

Okręg wyborczy nr 17 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie odbyło się 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano: 452  
 

 

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

 

1. 

GRABCZYŃSKI Ryszard 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Gmina dla Mieszkańców , Lista nr  14. 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 6 0 

2. 

PARTYŃSKI Zbigniew Marek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 9 2 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

PARTYŃSKI Zbigniew Marek 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 9 2 

 

B.
35

 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.
36

 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. 

 

 

Okręg wyborczy nr 18 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie odbyło się 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano: 556  
   

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

 

1. 

KAWIK Jacek Marcin 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Gmina dla Mieszkańców Lista nr 14 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

   5 7 

2. 

RYBSKI Piotr Maciej 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Ziemia Tarnowska, Lista nr 15 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 2 8 

3. 

GUT Zbigniew Adam 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 5 7 

4. 

BORCZUCH Halina Maria 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Wspólnota Zbylitowska, Lista nr  22 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 1 4 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

RYBSKI Piotr Maciej 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Ziemia Tarnowska, Lista nr 15 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 2 8 

 

B.
37

 W związku z tym ,iż ........... kandydatów z list (lista nr ......, lista nr ......, lista nr ......, lista nr .......) otrzymało 

największą i równą liczbę głosów: 
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-  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.
38

 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. 

 

 

 

 

Okręg wyborczy nr 19 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie odbyło się 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano: 517   
   

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

 

1. 

KOLBUSZ Paweł Władysław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Ziemia Tarnowska, Lista nr  15 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 8 4 

2. 

ŻUREK Dariusz Aleksander 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 3 0 
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3. 

KLICH Marcin Tomasz 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, Lista nr  21 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  1 0 3 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

ŻUREK Dariusz Aleksander 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  2 3 0 

 

B.
39

 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.
40

 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. 

 

 

 

 

Okręg wyborczy nr 20 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie odbyło się 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano: 594  
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2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

 

1. 

KUKUŁKA Stefan 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Ziemia Tarnowska, Lista nr  15 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

   9 8 

2. 

ŁAŚKO Bartosz Przemysław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów Lista nr 16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  4 9 6 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

ŁAŚKO Bartosz Przemysław 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów Lista nr 16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  4 9 6 

 

B.
41

 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.
42

 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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Okręg wyborczy nr 21 obejmujący 1 mandat. 
 

Wybory odbyły się 

 
(wpisać, czy się odbyły, czy nie) 

Głosowanie odbyło się 
 (wpisać, czy przeprowadzono, czy nie) 

 

1. Głosów ważnych oddano: 435   
   

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

 

1. 

BIBRO Halina Krystyna 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Ziemia Tarnowska, Lista nr  15 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

   9 6 

2. 

JAMRÓG Józef Zbigniew 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  3 3 9 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą: 

JAMRÓG Józef Zbigniew 
(nazwisko i imię – imiona) 

zgłoszony/a przez KWW Porozumienie Samorządowe Gm. Tarnów, Lista nr  16 
(skrót nazwy komitetu wyborczego) 

  3 3 9 

 

B.
43

 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.
44

 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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4  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
5   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
6  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
7   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
8  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
9   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
10  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
11   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
12  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
13   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
14  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
15   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
16  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
17   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
18  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
19   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
20  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
21   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
22  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
23   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
24  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
25   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
26  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
27   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
28  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
29   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
30  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
31   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
32  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
33   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
34  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
35   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
36  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
37   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
38  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
39   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
40  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
41   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
42  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 
43   Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego. 
44  Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego. 


