
 
 

Protokół 
 

 z publicznego losowania numerów list kandydatów zarejestrowanych  

do rad powiatów: bialskiego,  łukowskiego,  parczewskiego i radzyńskiego  

w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Losowanie 

przeprowadził Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej w dniu  

22 października 2014 r. w godz. 13.00 – 13.30. 

 

W związku z rozlosowaniem przez Komisarza o zasięgu ogólnowojewódzkim 

numerów od 8 do 13  losowanie   rozpocznie się od   numeru 14  oddzielnie  

do 4 następujących rad: 

1. Rada Powiatu Bialskiego 
 
Ponieważ tylko KWW „Porozumienie Samorządowe” zarejestrował listy 
kandydatów w więcej niż jednym okręgu, listy tego komitetu otrzymują numer 
14.  
Następnie przystąpiono do losowania numerów list zarejestrowanych tylko 
w jednym okręgu wyborczym.  Do pustej urny wrzucono dwie okazane 
obecnym koperty z numerami 15 i 16. Po wymieszaniu kopert przystąpiono do 
losowania. 

 

Kolejność 
 losowania 

Skrót nazwy komitetu wyborczego, który zarejestrował listy 
kandydatów do tej rady 

Wylosowany 
 numer  

1 KWW Wybieram Międzyrzec 15 
 

2 KWW Obrona Podlaskiej Wsi 16 
 

2. Rada Powiatu w Łukowie 
 
Cztery następujące lokalne komitety zarejestrowały listy w więcej niż jednym 
okręgu. 
Do pustej urny wrzucono cztery okazane obecnym koperty z numerami od 14 
do 17. Po wymieszaniu kopert przystąpiono do losowania. 

 

Kolejność 
 losowania 

Skrót nazwy komitetu wyborczego, który zarejestrował listy 
kandydatów do tej rady 

Wylosowany 
 numer  

1 KWW Samorządowcy Razem 16 
 

2 KW Przymierze dla Ziemi Łukowskiej 
 

15 

3 KWW Radny z Naszej Ulicy 17 

4 KWW Łukowska Wspólnota Samorządowa 14 



3. Rada Powiatu w Parczewie 
Cztery następujące lokalne komitety zarejestrowały listy w więcej niż jednym 
okręgu. 
Po stwierdzeniu powyższego do pustej urny wrzucono cztery okazane obecnym  
koperty z numerami od 14 do 17. Po wymieszaniu kopert przystąpiono 
do losowania. 

Kolejność 
 losowania 

Skrót nazwy komitetu wyborczego, który zarejestrował listy 
kandydatów do tej rady 

Wylosowany 
 numer  

1 KWW Forum Samorządowe Powiatu Parczewskiego 15 
 

2 KWW Młodzi 17 
 

3 KWW Samorządowa Inicjatywa Społeczna 14 

4 KWW Zadbajmy o Rozwój 16 

4. Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim 
Pięć następujących lokalnych komitetów zarejestrowało listy w więcej niż 
jednym okręgu. Po stwierdzeniu powyższego do pustej urny wrzucono pięć 
okazanych obecnym kopert z numerami od 14 do 18. Po wymieszaniu kopert 
przystąpiono do losowania 

Ponadto KWW RPS zarejestrował listę kandydatów tylko w jednym okręgu 
wyborczym, więc przyznaje mu się numer 19, jako  następny po ostatnim 
wylosowanym. 

Kolejność 
 losowania 

Skrót nazwy komitetu wyborczego, który zarejestrował listy 
kandydatów do tej rady 

Wylosowany 
 numer  

1 KWW „Czas na Zmiany” 
 

18 

2 KWW Obywatelski Komitet Wyborczy 15 

3 KWW Nasz Powiat 14 

4 KWW Praca Rozwój Przyszłość 16 

5 KWW Radzyńskie Forum Samorządowe 17 

 
5. Protokoł sporządzono w obecności następujących pełnomocników komitetów 
wyborczych: 
KWW LBP Adama Chodzińskiego – Grzegorza Nowakowskiego 
 
6. Uwagi i zarzuty do przeprowadzonego losowania wniesione przez obecnych 
w czasie losowania pełnomocników komitetów wyborczych: 
 
brak uwag i zarzutów. 
 
    Protokolant:          Komisarz Wyborczy     
    /-/Małgorzata Buczyło                                          /-/ Waldemar Bańka 


