PROTOKÓŁ Nr 2
z posiedzenia Komisji doraźnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko powołanej celem
rozpatrzenia protestu wyborczego na wybór sołtysa sołectwa Groszowice
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz
mieszkańcy Groszowic
- Pani Jolanta Pysiak
- Pan Andrzej Góźdź
biorący udział w Zebraniu Wiejskim w dniu 26 stycznia 2018 roku.
Przewodnicząca Renata Pasek otworzyła posiedzenie Komisji w dniu 6 marca 2018r. i
powołując się na listę obecności stwierdziła, że Komisja jest w pełnym składzie. Przywitała
zebranych i podjęła czynności zmierzające do wyjaśnienia zarzutów zgłoszonych w proteście.
W pierwszej kolejności wysłuchano obecnych na posiedzeniu (w.w.) mieszkańców
sołectwa Groszowice. Pani Jolanta Pysiak i Pan Andrzej Góźdź oświadczyli, że podtrzymują
zgłoszone w proteście wyborczym zarzuty i przedstawili relację z przebiegu Zebrania
Mieszkańców z dnia 26 stycznia 2017 roku, na którym odbywały się wybory sołtysa sołectwa
Groszowice. Zgodnie podali, że w trakcie zgłaszania kandydatów na sołtysa, po zgłoszeniu
kandydatury Pana Karola Rzeszowskiego, jedna z obecnych na sali kobiet zabrała głos
twierdząc, że Karol Rzeszowski jest członkiem Rady Sołeckiej. Zdanie to wywołało dyskusję
odnośnie zgodności z prawem zgłoszenia tej kandydatury. Z relacji uczestników zebrania
wynika , że na prośbę jednej z mieszkanek w wyniku zaistniałych wątpliwości , co do
kandydatury Pana Rzeszowskiego, Przewodnicząca Zebrania odczytała cały Statut sołectwa .
Pani Jolanta Pysiak dodała, że na Zebraniu obecny był Wójt Gminy Piotr
Leśnowolski, który potwierdził, że Pan Karol Rzeszowski nie może być kandydatem na
sołtysa.
Przewodnicząca Zebrania nie udzieliła głosu Panu Karolowi Rzeszowskiemu, aby ten
wypowiedział się co do podniesionego wobec jego kandydatury zarzutu, nie zapytała czy
wyraża zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej nie dopuścił do
przyjęcia kandydatury Pana Karola Rzeszowskiego.
Sytuacja ta wywoła poruszenie i sprzeciw wśród uczestników, oraz spowodowała, że
część mieszkańców opuściła lokal. Przewodniczący komisji skrutacyjnej kontynuował
wybory sołtysa, poddając pod głosowanie dwie kandydatury Haliny Drabik i Anny Stysiek ,
nie przedstawił jednak uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia głosowania i warunków
ważności głosu. Sołtysem sołectwa Groszowice została wybrana Pani Halina Drabik. Podczas
głosowania oddano 7 głosów nieważnych.
Według relacji świadków Przewodnicząca Zebrania nie poddała pod głosowanie
wniosku o zamknięcie listy kandydatów na sołtysa. Świadkowie podali również, że na
Zebraniu obok Wójta siedziała młoda kobieta – pracownik Urzędu Gminy.
Komisja przeprowadziła analizę zebranych dokumentów w zakresie wskazanych przez
świadków Zebrania zarzutów .
Przewodnicząca komisji zapytała czy informacja o zebraniu wiejskim była podana do
wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania ,
obecni mieszkańcy odpowiedzieli twierdząco.
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Na tym zakończono posiedzenie Komisji w dniu 6 marca 2018r oraz zarządzono przerwę do
dnia 15 marca 2018r.
Przewodnicząca Komisji :
Członek Komisji :
Członek Komisji :

Renata Pasek

…………………………..

Jan Krakowiak …………………………..
Mieczysław Kaim ……………………………

W dniu 15 marca 2018r. Komisja w składzie Renata Pasek, Mieczysław Kaim i Jan
Krakowiak wznowiła prace. Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Panią Emilią
Romanowską i Panem Karolem Rzeszowskim, na okoliczność przebiegu
Zebrania
Mieszkańców zwołanego na dzień 26 stycznia 2018 roku celem wyboru sołtysa sołectwa
Groszowice.
Pan Karol Rzeszowski potwierdził , że po zgłoszeniu jego osoby jako kandydata na
sołtysa, jedna z kobiet obecnych na Sali zabrała głos informując obecnych, że jest on
członkiem Rady Sołeckiej. Po tej informacji na Sali wywiązała się dyskusja i zapanował
chaos. Prowadząca Zebranie nie zadała mu pytania, czy wyraża zgodę na kandydowanie i nie
udzieliła mu głosu w celu wypowiedzenia się co do podanej informacji.
Pani Emilia Romanowska potwierdziła, że decyzję o niedopuszczeniu kandydatury
Pana Karola Rzeszowskiego podjął Przewodniczący komisji skrutacyjnej.
Komisja zaznajomiła się z protokołami z Zebrania Mieszkańców sołectwa Groszowice
z dnia 26 stycznia 2018r.i Komisji skrutacyjnej z wyborów sołtysa sołectwa Groszowice,
stwierdzając, że pomiędzy tymi dokumentami występuje niezgodność co do liczby
uprawnionych do głosowania mieszkańców. Protokół Komisji skrutacyjnej podaje liczbę
1144 osób, natomiast Protokół z Zebrania Mieszkańców podaje liczbę 909 osób
uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa Groszowice. Załączona do protokołu
lista obecności zebrania odbytego w pierwszym terminie wskazuje, że podpisało się na niej 90
osób.
Z analizy powyższych dokumentów wynika, że do Protokołu z Zebrania Mieszkańców
sołectwa Groszowice odbytego w dniu 26.01.2018 roku załączona została tylko jedna lista
obecności i jest to lista uczestników pierwszego terminu zebrania, będąca wyłącznie
dokumentem stanowiącym podstawę do stwierdzenia quorum i oceny na jej podstawie czy
Zebranie jest zdolne do podjęcia obrad i podejmowania uchwał, w pierwszym terminie. Na
liście tej stwierdzono przy „Lp.” w niektórych pozycjach naniesienie poziomej kreski.
Stwierdzono brak listy obecności z Zebrania Mieszkańców, które odbyło się w drugim
terminie.
W Protokole Zebrania Mieszkańców zostało zapisane cyt. „Po dyskusji
przewodniczący komisji podjął decyzję o niedopuszczeniu
Pana Rzeszowskiego do
kandydowania”, co potwierdza, że decyzję o niedopuszczeniu Pana Rzeszowskiego do
kandydowania podjął Przewodniczący Komisji skrutacyjnej.
Brak jest w Protokole zapisu dotyczącego przyczyny pozbawienia tego kandydata
biernego prawa wyborczego, jakiejkolwiek informacji, czy udzielono mu głosu w celu
wypowiedzenia się w dotyczącej go bezpośrednio sprawie. Nie stwierdzono również zapisu
o poddaniu pod głosowanie wniosku o zamknięcie listy kandydatów na sołtysa. Protokół
został podpisany wyłącznie przez Przewodniczącą Zebrania także w miejscu gdzie powinien
widnieć podpis protokolanta.
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Protokół komisji skrutacyjnej przedstawia informację że podczas głosowania oddano 7
głosów nieważnych. Świadkowie obecni na zebraniu potwierdzili że Przewodniczący komisji
skrutacyjnej nie przedstawił uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia głosowania i
warunków ważności głosu, czym był zobligowany §27ust.5pkt1 Statutu .
STAN PRAWNY
Tryb wyborów sołtysa i rady sołeckiej określony został w art. 36 ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym. Zgodnie z jego treścią sołtys oraz członkowie rady sołeckiej
wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby
kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Zgodnie z
art. 35 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym statut sołectwa określa zasady i tryb wyborów
organów sołectwa. Zatem szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów sołtysa i rady
sołeckiej są unormowane w statucie sołectwa Groszowice, który jest aktem prawa
miejscowego, a więc należy do źródeł prawa obowiązującego na terenie gminy JedlniaLetnisko.
Zarzut istotnego naruszenia prawa można zatem postawić skutecznie, gdy doszło
do naruszenia statutu sołectwa, w tym przypadku chodzi o Statut Sołectwa Groszowice.
Zgodnie ze Statutem Sołectwa Groszowice:
§7
1.Prawo
czynnego udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim stałym
mieszkańcom sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2.Podstawą do ustalenia liczby uprawnionych do udziału w zebraniu jest informacja ze
stałego rejestru wyborców wydawana przez właściwą komórkę Urzędu Gminy JedlniaLetnisko.
3.Osoby uprawnione do czynnego udziału w Zebraniu Wiejskim odnotowują swoją obecność
na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się Zebranie. Lista
obecności uprawnionych do głosowania mieszkańców jest załącznikiem do protokołu
Zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad. Lista obecności zawiera imię
i nazwisko, miejsce stałego zamieszkania (miejscowość /kod pocztowy/ ulica/ nr domu,
podpis).
4. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim upoważnia do:
1) zabierania głosu w dyskusji;
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał;
3) głosowania;
4) zgłaszania kandydatur i kandydowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej.
7.W przypadku, gdy przewodniczący obrad Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy
dana osoba obecna na zebraniu jest uprawniona do brania w nim czynnego udziału, może
zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz udzielenia stosownych
wyjaśnień.
§ 8.
4.Wójt w formie zarządzenia zwołuje Zebranie Wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady
Sołeckiej albo odwołania Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej. W zarządzeniu ustala miejsce
i termin (dzień i godzinę) Zebrania, porządek obrad oraz wyznacza przewodniczącego obrad.
§ 12.
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
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2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady
Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego, a nie
udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy członek Rady Sołeckiej najstarszy wiekiem.
4. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i na
Zebraniu nie jest obecny żaden z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy wybrany przez Zebranie uczestnik, mający prawo udziału w Zebraniu.
5. Sołtys lub inna osoba przewodnicząca obradom Zebrania, o których mowa w ust. 2–3
przygotowują porządek obrad i poddają go pod głosowanie na początku Zebrania Wiejskiego.
6. Na osobach, o których mowa w ust. 5 spoczywa obowiązek zorganizowania obsługi
Zebrania Wiejskiego, w szczególności zapewnienia protokołowania jego przebiegu.
7. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji
zebrań Wójt może wyznaczyć pracownika Urzędu do kontaktu z sołectwem.
§ 15.
Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący obrad
Zebrania Wiejskiego i protokolant.
§ 18.
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do chwili nowych wyborów.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej ulega zakończeniu przed upływem
kadencji:
1) z chwilą śmierci;
2) z chwilą odwołania w trybie określonym w § 19 Statutu;
3) z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji Wójtowi.
4) z chwilą utraty prawa wybierania.
§ 22.
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. ( zapis ten jest powtórzeniem art.
35 ust. 3 ustawy samorządowej i jego naruszenie jest naruszeniem ustawy o samorządzie
gminnym.
§ 23
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy
stały mieszkaniec sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale
zamieszkuje na obszarze sołectwa.
§ 24.
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie posiadającej prawo
wybierania.
§ 26.
4. Przewodniczący Zebrania pyta każdego z kandydatów, czy zgadza się kandydować i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej oraz spełnieniu wymogów w zakresie prawa wybierania
zgodnie z wymogami niniejszego statutu, zgłasza Zebraniu Wiejskiemu wniosek o
zamknięcie listy kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów
obecnych członków Zebrania Wiejskiego, w głosowaniu jawnym.

4

§ 27.
1.Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego.
2.Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3.Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący Zebrania i odbywa się
w głosowaniu jawnym.
4.Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
5.Do zadań komisji w ramach przeprowadzenia głosowania należy:
1) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia głosowania i warunków
ważności głosu;
2) przygotowanie kart do głosowania i rozdanie uprawnionym uczestnikom zebrania.
Podczas wydawania kart do głosowania należy obowiązkowo sprawdzić czy kartę do
głosowania otrzymuje uprawniony do głosowania mieszkaniec znajdujący się na liście
obecności przeznaczonej dla uprawnionych do głosowania mieszkańców, stanowiącej
zał. do protokołu zebrania wiejskiego;
3) zebranie kart do głosowania do urny;
4) ustalenie wyników głosowania i ich ogłoszenie;
5) sporządzenie protokołu zawierającego wyniki głosowania.
6.Protokół podpisują przewodniczący komisji oraz jej członkowie i podają go bezzwłocznie
do publicznej wiadomości.
7.Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu z zebrania
wiejskiego.
§ 33.
1. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Sołectwa ma prawo do wniesienia protestu
wyborczego w sprawie dotyczącej ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej z powodu
naruszenia niniejszego Statutu.
2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzut oraz przedstawić lub wskazać
dowody, na których opiera swoje zarzuty.
3. Protest wyborczy składa się na piśmie do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta w terminie
7 dni od dnia wyborów. Naruszenie tego terminu spowoduje oddalenie protestu.
4. Rada Gminy rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę, w której:
1) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie mającej wpływ na
dokonany wybór oraz uznaje nieważność wyborów w całości lub w części i zobowiązuje
Wójta do wyznaczenia nowego terminu wyborów,
2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie
Sołectwa i protest oddala.
STANOWISKO KOMISJI
Wybory sołtysa sołectwa Groszowice odbyły się 26 stycznia 2018r., protest został złożony do
Rady Gminy za pośrednictwem Wójta w dniu 02.02.2018r., a więc z zachowaniem
określonego w § 33 ust. 3 Statutu 7 - dniowego terminu. Protest został wniesiony przez
uprawnionych mieszkańców sołectwa Groszowice oraz zawiera sformułowanie zarzutów i
dowody na ich poparcie, a więc spełnia wymóg § 33 ust. 1i 2 Statutu.
Komisja ocenia, że protest został wniesiony skutecznie.
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PRZEDSTAWIENIE ZARZUTÓW
Nieważność wyborów przeprowadzonych w dniu 26 stycznia 2017 roku na sołtysa sołectwa
Groszowice, z naruszeniem postanowień Statutu sołectwa Groszowice w szczególności
§ 12, 22 ust.1 i §24, §26 ust.2 i 4 oraz §27 ust.5, wyrażające się w:
a. bezprawnym niewpuszczeniu do udziału w głosowaniu , zgłoszonego przez
uprawnionych mieszkańców kandydata w osobie pana Karola Rzeszowskiego,
nieprzyjęciu od niego oświadczenia w przedmiocie zgody na kandydowanie,
niezamieszczenie w protokole z wyborów zapisów o fakcie zgłoszenia tego kandydata
i przysługiwania mu lub nie biernego prawa wyborczego;
b. przejęcie uprawnień przewodniczącego Zebrania Wiejskiego przez członka Komisji
Skrutacyjnej , który zdecydował o dyskwalifikacji kandydata Karola Rzeszowskiego.
c. ostateczne przeprowadzenie wyborów pomimo braku prawomocności Zebrania
Wiejskiego .
STANOWISKO PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI
ODNOŚNIE ZARZUTÓW
Na podstawie przeanalizowanych dokumentów i złożonych wyjaśnień ustalono, że na
Zebraniu Wiejskim w Groszowicach, zwołanym przez Wójta w celu wyboru sołtysa w dniu
26 stycznia 2018r., odbywającym się w drugim terminie, miało miejsce niedopuszczenie
Pana Karola Rzeszowskiego do kandydowania w wyborach sołtysa.
W protokole brak jest informacji o przyczynie odrzucenia tej kandydatury.
Zachowanie to doprowadziło do naruszenia § 24 Statutu bezprawnie pozbawiając Pana Karola
Rzeszowskiego biernego prawa wyborczego.
Odrzucono propozycję kandydatury Pana Karola Rzeszowskiego nie udzielając mu
głosu (nie zadano pytania, czy wyraża zgodę na kandydowanie?) zgodnie z zasadami
określonymi w Statucie Sołectwa Groszowice co skutkuje naruszeniem § 26ust.4 Statutu. Pan
Karol Rzeszowski mógł w tym miejscu nie wyrazić zgody na kandydowanie lub zgodnie z
treścią §18 ust.3 pkt 3 złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Sołeckiej.
Pozbawienie Pana Karola Rzeszowskiego prawa do kandydowania na sołtysa, bez
wcześniejszej możliwości udzielenia mu głosu , by mógł złożyć stosowne wyjaśnienia , było
nadużyciem , które w konsekwencji zrodziło konflikt na zebraniu przez co znaczna część
obecnych na zebraniu mieszkańców zrezygnowała z dalszego udziału w wyborach sołtysa i
nie wzięła udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej podjął decyzję o niedopuszczeniu Pana
Rzeszowskiego do kandydowania na sołtysa czym dopuścił się przejęcia kompetencji
przewodniczącego Zebrania Wiejskiego, co spowodowało naruszenie zapisu §12 ust.5 i 6 w
związku z §8 ust. 4 Statutu.
Przewodnicząca Zebrania nie poddała pod głosowanie wniosku o zamknięcie listy
kandydatów na Sołtysa, czym naruszyła zapis §26 ust.5 Statutu.
Protokół został podpisany tylko przez Przewodniczącego Zebrania także w miejscu
protokolanta. (Zgodnie z § 15 Statutu: Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
Protokół podpisują: przewodniczący obrad Zebrania Wiejskiego i protokolant).
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Świadkowie obecni na zebraniu potwierdzili że Przewodniczący komisji skrutacyjnej
nie przedstawił uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia głosowania i warunków
ważności głosu , czym naruszył zapis §27ust.5 Statutu.
Zebranie Wiejskie jest prawomocne, gdy mieszkańcy zostali o nim zawiadomieni
zgodnie z wymogami Statutu oraz uczestniczy w nim co najmniej 1/10 uprawnionych do
udziału w zebraniu (§25ust.1 Statut sołectwa Groszowice). O ile w wyznaczonym terminie nie
uzyskano wymaganej liczby mieszkańców, zebranie to zamyka się, a w protokole z zebrania
wskazuje się powód jego zamknięcia (§10 ust.5 Statut sołectwa Groszowice). Przewodniczący
obrad informuje uczestników Zebrania o wyznaczeniu drugiego terminu tego zebrania, które
odbywa się po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego zebrania
w tym samym dniu i miejscu (§10ust.6 Statut sołectwa).
Zebranie Wiejskie które odbywa się w drugim terminie jest ważne bez względu na
liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, jeśli został dopełniony §10 ust.5 Statut
sołectwa Groszowice.
Przewodnicząca Renata Pasek zauważa ponadto, że w analizowanych dokumentach
istnieją rozbieżności w liczbie osób uprawnionych do głosowania polegająca na podaniu
liczby 909 osób w Protokole Zebrania Wiejskiego i liczby 1144 osób w protokole Komisji
skrutacyjnej, co poddaje w wątpliwość, w prawidłowe przeprowadzenie w dniu 26 stycznia
Zebranie Wiejskie w celu wyboru sołtysa. O jego wadliwości świadczy również brak listy
obecności osób uczestniczących w Zebraniu zwołanym w drugim terminie.
Statut jest aktem prawa miejscowego. Należy tym samym do źródeł prawa
powszechnie obowiązującego. Zarzut istotnego naruszenia prawa można zatem
postawić , gdy zostają naruszone zapisy statutu sołectwa.
W świetle powyższego Przewodnicząca Komisji Renata Pasek uznaje, że wniesione
przez protestujących zarzuty są zasadne i skutkują nieważnością przeprowadzonych w dniu
26 stycznia 2018r. wyborów Sołtysa sołectwa Groszowice.

STANOWISKO CZŁONKÓW KOMISJI
ODNOŚNIE ZARZUTÓW
Członkowie Komisji Mieczysław Kaim i Jan Krakowiak składając zdanie odrębne uznają
protest w całości za niezasadny, a na poparcie swojego stanowiska składają do niniejszego
protokołu Stanowisko doktryny prawa : Augustyniak Monika , Rozstrzygnięcie nadzorcze z
dnia 2 grudnia 2013r Wojewody Dolnośląskiego.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek w sprawie uznania protestu
wyborczego za zasadny / niezasadny.
Wynik głosowania:
- za uznaniem protestu wyborczego za zasadny
- 1 głos - RenataPasek
- za uznaniem protestu wyborczego za niezasadny w całości - 2 głosy - Mieczysław Kaim,
- Jan Krakowiak
Komisja stosunkiem głosów 2:1 uznaje protest wyborczy za niezasadny.
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Radny Jan Krakowiak , zgłosił wniosek o zmianę Statutu sołectw w zakresie zadań
komisji skrutacyjnej podczas przeprowadzania procedury głosowania.
Jednocześnie Członkowie Komisji - Mieczysław Kaim i Jan Krakowiak stwierdzają,
że protokół zawiera analizę zagadnień niewskazanych w proteście wyborczym, które nie
powinny być oceniane przez Komisję Doraźną.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodnicząca Komisji : Renata Pasek
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…………………………………………....

Członek Komisji :

Jan Krakowiak

…………………………………………...

Członek Komisji :

Mieczysław Kaim …………………………………………...

