
 
REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA PRZED UPŁYWEM 

KADENCJI, ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 18 LISTOPADA 2012 R. 
Miejska Komisja do Spraw Referendum w Słupsku 

Gmina Słupsk Powiat Województwo pomorskie 

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO 

Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 19 listopada 2012 r. 
Głosowanie przeprowadzono w 42 obwodach głosowania. 

Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich tj. 42 obwodowych komisji do spraw 
referendum, Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania: 

 
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania (wszystkie osoby umieszczone w części A i B spisu osób uprawnionych 

w chwili zakończenia głosowania) 
76357 

1a. w tym liczba osób uprawnionych do głosowania umieszczonych w części A spisu w chwili zakończenia głosowania 76356 
1b. w tym liczba osób uprawnionych do głosowania umieszczonych w części B spisu w chwili zakończenia głosowania 1 
2. Liczba osób, którym wysłano pakiety referendalne (z części A i B spisu osób uprawnionych) 0 
3. Liczba kart do głosowania otrzymanych przez komisje obwodowe 68905 
4. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) - w części A i B spisu osób 

uprawnionych 
12597 

4a. w tym liczba osób umieszczonych w części A spisu, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w części 
A spisu) 

12597 

4b. w tym liczba osób umieszczonych w części B spisu, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w części B 
spisu) 

0 

5. Liczba osób głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez 
komisję aktów pełnomocnictwa) – z części A i B spisu osób uprawnionych 

0 

6. Nie wykorzystano kart do głosowania 56308 
7. Liczba kart wyjętych z urn przez komisje obwodowe 12596 
7a. w tym: 

Liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 
0 

8. Liczba kart nieważnych 0 
9. Liczba kart ważnych (liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu) 12596 
10. Liczba głosów nieważnych 108 
11. Liczba głosów ważnych 12488 
12a. Liczba głosów pozytywnych „Tak” 11308 
12b. Liczba głosów negatywnych „Nie” 1180 

13. Komisja ustaliła, co następuje: 

a) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 76 357, 
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b) liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła 12 596 (frekwencja wyniosła 
16,50%) 

c) liczba głosów ważnych wyniosła 12 488, 

d) w wyborze w dniu 5 grudnia 2010 r. odwoływanego organu liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu 
(liczba kart ważnych), wyniosła 26 132, zatem 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego 
organu wynosi 15 680, 

e) liczba głosów za odwołaniem organu (pozytywnych "Tak") wyniosła 11 308. 

14. Komisja, w związku z powyższym, na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 
2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) stwierdza, że: 

a) referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze 
odwoływanego organu, 

b) Prezydent Miasta Słupska nie został odwołany. 

15. Adnotacja o wniesieniu przez mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli nie 
ma wpisać „brak zarzutów”: brak zarzutów 

16. Adnotacja o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli 
nie ma wpisać „brak zarzutów”: brak zarzutów 

 
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji: 

Barbara Wiszniewska - Przewodniczący Komisji; 
Krzysztof Białobłocki - Zastępca Przewodniczącego; 
Wojciech Szulc - Członek Komisji; 
Krystyna Serbin - Członek Komisji; 
Anna Sadlak - Członek Komisji; 
Maria Kunda - Członek Komisji; 
Marcin Jaroszewicz - Członek Komisji; 
Lilla Zduńczuk - Członek Komisji. 

 

Za zgodność z oryginałem:
Komisarz Wyborczy 

w Słupsku 

Jolanta Sudoł
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