
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W WARSZAWIE 

z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 7 ust. 
2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 
361 z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy w Warszawie podaje do publicznej wiadomości 
wyniki wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego przeprowadzonych w dniu 
21 listopada 2010 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 370 rad, z czego: 
 1) do 313 rad gmin, z tego: 
  a) do 281 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
  b) do 28 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 
  c) do 4 rad miast w miastach na prawach powiatu; 
 2) do Rady m. st. Warszawy; 
 3) do 18 rad dzielnic m. st. Warszawy; 
 4) do 37 rad powiatów; 
 5) do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 
2. Wybierano łącznie 6 169 radnych, z czego: 
 1) 4 908 radnych rad gmin, z tego: 
 a) 4 215 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
 b) 594 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 
 c) 99 radnych w miastach na prawach powiatu; 
 2) 60radnych Rady m. st. Warszawy; 
 3) 409 radnych rad dzielnic m. st. Warszawy; 
 4) 741 radnych rad powiatów; 
 5) 51 radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 
 _____________________________________  
1
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828 oraz z 2009 r. Nr 

95, poz. 787 
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3. Wybrano łącznie 6 169 radnych, z czego: 
 1) 4 908 radnych rad gmin, z tego: 
 a) 4 215 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
 b) 594 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 
 c) 99 radnych w miastach na prawach powiatu; 
 2) 60radnych Rady m. st. Warszawy; 
 3) 409 radnych rad dzielnic m. st. Warszawy; 
 4) 741 radnych rad powiatów; 
 5) 51 radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 3 501 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 
6. Głosowanie przeprowadzono w 3 298 obwodach głosowania. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 174 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 196 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

Rozdział 2. 
Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 281 rad gmin, w których utworzono 3 142 okręgi wyborcze 
2. Wybierano 4 215 radnych spośród 13 992 kandydatów zgłoszonych na 10 723 listach 

kandydatów przez 1 418 komitetów wyborczych, w tym 1 279 komitetów wyborczych 
utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie 
liczącej do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 4 215 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1 643 866 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 916 817 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 916 020 osób, to jest 

55,72% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 890 057, to jest 97,17% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 25 963, to jest 2,83% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 1 653 obwodach głosowania. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 174 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 196 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

Rozdział 3. 
Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 28 rad gmin, w których utworzono 97 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 594 radnych spośród 6 119 kandydatów zgłoszonych na 608 listach 
kandydatów przez 101 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 594 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 736 473 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 359 474 osobom. 
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6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 358 983 osób, to jest 
48,74% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 341 501, to jest 95,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 17 482, to jest 4,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 508 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 

1. Wybory przeprowadzono do 4 rad miast, w których utworzono 16 okręgów wyborczych. 
2. Wybierano 99 radnych spośród 1 308 kandydatów zgłoszonych na 120 listach 

kandydatów przez 19 komitetów wyborczych. 
3. Wybrano 99 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 382 649 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 170 272 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 170 071 osób, to jest 

44,45% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 163 271, to jest 96,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 6 800, to jest 4,00% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 255 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Rady m. st. Warszawy 

1. Wybory przeprowadzono w 9 okręgów wyborczych. 
2. Wybierano 60 radnych spośród 1 037 kandydatów zgłoszonych na 120 listach 

kandydatów przez 18 komitetów wyborczych. 
3. Wybrano 60 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1 341 788 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 649 749 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 647 785 osób, to jest 

48,28% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 619 410, to jest 95,62% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 28 375, to jest 4,38% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 857 obwodach głosowania. 

Rozdział 6. 
Wybory do rad dzielnic m. st. Warszawy 

1. Wybory przeprowadzono do 18 rad dzielnic m. st. Warszawy, w których utworzono 70 
okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 409 radnych spośród 3 200 kandydatów zgłoszonych na 341 listach 
kandydatów przez 44 komitety wyborcze. 

3. Wybrano 409 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1 339 281 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 649 036 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 646 981 osób, to jest 

48,31% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 624 974, to jest 96,60% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 22 007, to jest 3,40% ogólnej liczby głosów oddanych. 



– 4 – 

  

9. Głosowanie przeprowadzono w 857 obwodach głosowania. 

Rozdział 7. 
Wybory do rad powiatów 

1. Wybory przeprowadzono do 37 rad powiatów, w których utworzono 160 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 741 radnych spośród 7 234 kandydatów zgłoszonych na 885 listach 
kandydatów przez 116 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 741 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2 427 374 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1 297 818 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 295 929 osób, to jest 

53,39% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1 189 609, to jest 91,80% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 106 320, to jest 8,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 2 186 obwodach głosowania. 

Rozdział 8. 
Wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego utworzono 7 
okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 51 radnych spośród 975 kandydatów zgłoszonych na 105 listach kandydatów 
przez 19 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 51 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 4 151 659 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 2 118 091 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 110 815 osób, to jest 

50,84% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1 814 740, to jest 85,97% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 296 075, to jest 14,03% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 3 298 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział I 
Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 1. 
Wybory do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 359. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 801 osób, to jest 

57,44% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 414; 
  4) głosów ważnych oddano 379; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA 
  –  ŚWIECZKO Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 
  4) głosów ważnych oddano 211; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA 
  –  MIZIOŁEK Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 
  4) głosów ważnych oddano 263; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA 
  –  RUDZKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 
  4) głosów ważnych oddano 234; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA 
  –  WIECZOREK Konstanty Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 
  4) głosów ważnych oddano 273; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA 
  –  MAJCHER Dariusz Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 
  4) głosów ważnych oddano 214; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA 
  –  ABRAMOWICZ Karolina Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 
  4) głosów ważnych oddano 288; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA 
  –  ŁUBIŃSKI Zbigniew Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 
  4) głosów ważnych oddano 243; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA 
  –  PODKOWIAK Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 394; 
  4) głosów ważnych oddano 374; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
  –  OSOWSKI Marcin Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 365; 
  4) głosów ważnych oddano 337; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
  –  BOLEK Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 399; 
  4) głosów ważnych oddano 383; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA 
  –  MATYSIAK Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 384; 
  4) głosów ważnych oddano 374; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA 
  –  DANIS Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 
  4) głosów ważnych oddano 286; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
  –  BIELECKI Sławomir Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 740; 
  4) głosów ważnych oddano 714; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
  –  JACHOWSKI Zenon 
  b) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA 
  –  GUTOWSKA Wioletta Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 2. 
Wybory do Rady Gminy w Promnie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 662. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 965 osób, to jest 

63,60% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 
  4) głosów ważnych oddano 223; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŁUKASIAK Jerzy Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 
  4) głosów ważnych oddano 234; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RĄBKOWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SOWIŃSKI Julian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 168; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ANDRZEJA WIŚNIEWSKIEGO 
  –  GOŁĘBIOWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 
  4) głosów ważnych oddano 221; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MIRKOWSKI Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 
  4) głosów ważnych oddano 206; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  NAROŻNIK Sebastian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 322; 
  4) głosów ważnych oddano 315; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PIOTROWSKI Włodzimierz Edward 
  b) z listy nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
  –  BANDURA Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 
  4) głosów ważnych oddano 205; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  LATOSZEK Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 
  4) głosów ważnych oddano 166; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
  –  KAŹMIERSKI Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 
  4) głosów ważnych oddano 241; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MILCZAREK Zygmunt Wacław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 
  4) głosów ważnych oddano 216; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OPASEK Zygmunt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 
  4) głosów ważnych oddano 241; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BĄBA Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 
  4) głosów ważnych oddano 118; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BUDYTA Zbysław Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 165; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  FELIKSIAK Włodzimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 
Wybory do Rady Gminy w Radzanowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 042. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 234 osób, to jest 

60,43% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 6, nr 7, nr 

8, nr 13, nr 15, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa 
liczbie mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 
  4) głosów ważnych oddano 117; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZIÓŁEK Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  NAPIÓRKOWSKI Roman 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 131; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GAJDA Jan Władysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 
  4) głosów ważnych oddano 186; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PANKOWSKI Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
  –  GRELA Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DAWIDOWSKI Edmund 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SULIS Jacek 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MUNIK Tomasz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 
  4) głosów ważnych oddano 79; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
  –  STRZAŁKOWSKI Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 
  4) głosów ważnych oddano 83; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MIROSZ Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
  4) głosów ważnych oddano 185; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KORYCKI Jan Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 165; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TKACZYK Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PETRZAK Konrad 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 
  4) głosów ważnych oddano 104; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PANKOWSKA Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ADEREK Grzegorz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 
Wybory do Rady Gminy Stara Błotnica 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 010. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 525 osób, to jest 

62,97% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 165; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STAROSTA Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 
  4) głosów ważnych oddano 171; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNY CEL STARA BŁOTNICA 
  –  SIEK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 
  4) głosów ważnych oddano 202; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  POPOWICZ Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BOCZEK Damian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STĘPIEŃ Jadwiga - Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
  4) głosów ważnych oddano 130; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JURCZAK Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 
  4) głosów ważnych oddano 180; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  PAŁCZYŃSKI Andrzej Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 
  4) głosów ważnych oddano 185; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŻUROWSKI Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 
  4) głosów ważnych oddano 294; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ROKICIŃSKI Krzysztof 
  b) z listy nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
  –  RUPNIEWSKI Karol 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GRYZ Bożena Marianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW SPOŁECZNY KOMITET ROZWOJU 
  –  BARSZCZ Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 
  4) głosów ważnych oddano 230; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZCZEPANOWSKI Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 
  4) głosów ważnych oddano 149; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  UTKOWSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 
  4) głosów ważnych oddano 128; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZUBIŃSKI Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 5. 
Wybory do Rady Gminy Stromiec 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 398. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 218 osób, to jest 

50,43% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 
  4) głosów ważnych oddano 144; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW BOBREK 
  –  WIETESKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
  –  ADAMCZYK Marek Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CYNGOT Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 
  4) głosów ważnych oddano 128; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KORNET Bogusław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 
  4) głosów ważnych oddano 102; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNA POLSKA 
  –  MOLENDA Krystyna Monika 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 
  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNA POLSKA 
  –  DELESKA Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 
  4) głosów ważnych oddano 125; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DUDEK Rafał Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 118; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNA POLSKA 
  –  ŚNIEGOWSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 440; 
  4) głosów ważnych oddano 423; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
  –  MIELNICZEK Edward 
  b) z listy nr 25 KWW WSPÓLNA POLSKA 
  –  WIETESKA Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 
  4) głosów ważnych oddano 237; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
  –  CZACHOWSKI Jan Chryzostom 
  b) z listy nr 25 KWW WSPÓLNA POLSKA 
  –  PIEKARSKA Małgorzata Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 
  4) głosów ważnych oddano 145; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
  –  STRZELCZYK Robert Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 
  4) głosów ważnych oddano 114; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JAROSIŃSKA Anna Emilia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 
  4) głosów ważnych oddano 145; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNA POLSKA 
  –  PIECHNIK Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 
Wybory do Rady Miejskiej w Wyśmierzycach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 396. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 708 osób, to jest 

71,29% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 551; 
  4) głosów ważnych oddano 538; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNOTA GMINY WYŚMIERZYCE 
  –  DĄBROWSKI Grzegorz Paweł 
  –  GÓRZYŃSKA Ewa 
  b) z listy nr 24 KWW WSPÓLNA POLSKA 
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  –  NAPIÓRKOWSKI Jarosław 
  c) z listy nr 25 KWW NASZE MIASTO I GMINA 
  –  BOMBA Mirosław Kazimierz 
  –  CHRZANOWSKI Bogdan Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 
  4) głosów ważnych oddano 101; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NASZE MIASTO I GMINA 
  –  SERAFIN Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 
  4) głosów ważnych oddano 160; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NASZE MIASTO I GMINA 
  –  ZGIEP Jerzy Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 
  4) głosów ważnych oddano 112; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNA POLSKA 
  –  SYTA Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 
  4) głosów ważnych oddano 109; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
  –  MAJEWSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 
  4) głosów ważnych oddano 269; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 
  –  JANIK Andrzej Maciej 
  b) z listy nr 25 KWW NASZE MIASTO I GMINA 
  –  ADEREK Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 
  4) głosów ważnych oddano 104; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNOTA GMINY WYŚMIERZYCE 
  –  PIÓRKOWSKI Paweł Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 
  4) głosów ważnych oddano 81; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNA POLSKA 
  –  ŚWISTAK Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 
  4) głosów ważnych oddano 192; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNOTA GMINY WYŚMIERZYCE 
  –  MIROS Marianna Barbara 
  b) z listy nr 25 KWW NASZE MIASTO I GMINA 
  –  MAŁEK Ewa Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 
Wybory do Rady Gminy Ciechanów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 122. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 904 osób, to jest 
56,70% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 
  4) głosów ważnych oddano 225; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPÓLNYM DOMEM 
  –  JEZIERSKI Konrad Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 
  4) głosów ważnych oddano 248; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPÓLNYM DOMEM 
  –  MAJKOWSKI Zenon Szymon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW "NASZA GMINA NASZYM DOMEM" 
  –  PETRYKOWSKI Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 
  4) głosów ważnych oddano 198; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPÓLNYM DOMEM 
  –  CHMIELIŃSKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 



– 24 – 

  

  4) głosów ważnych oddano 150; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW CZAS NA ZMIANY E. ZMUDCZYŃSKA 
  –  ŻEBROWSKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 
  4) głosów ważnych oddano 204; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPÓLNYM DOMEM 
  –  OLSZEWSKI Eugeniusz Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 
  4) głosów ważnych oddano 252; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPÓLNYM DOMEM 
  –  MURAWSKI Bogdan Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
  4) głosów ważnych oddano 166; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPÓLNYM DOMEM 
  –  TOBOLSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BURACZEWSKI Piotr Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 
  4) głosów ważnych oddano 147; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW CZAS NA ZMIANY E. ZMUDCZYŃSKA 
  –  PRZYBYŁOWSKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RUDNICKI Eugeniusz Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KOŁAKOWSKA Aleksandra 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 
  4) głosów ważnych oddano 186; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPÓLNYM DOMEM 
  –  LAZARSKI Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 
  4) głosów ważnych oddano 206; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPÓLNYM DOMEM 
  –  KOCIĘCKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 
  4) głosów ważnych oddano 131; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPÓLNYM DOMEM 
  –  OGLĘCKA Ewa Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Miejskiej w Glinojecku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 469. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 023 osób, to jest 

46,73% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 301; 
  4) głosów ważnych oddano 1 245; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SIKORSKI Grzegorz Kazimierz 
  –  LEWANDOWSKI Dariusz 
  –  PNIEWSKA Anita 
  b) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 
  –  KUMINIARCZYK Marek Jacek 
  c) z listy nr 29 KWW WSPÓLNA SPRAWA 
  –  DYMKOWSKA Wiesława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 
  –  GADOMSKI Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 
  4) głosów ważnych oddano 198; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BABICZ Zbigniew Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 123; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 
  –  GONTARSKI Andrzej Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 
  4) głosów ważnych oddano 128; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 
  –  KUŹNIEWSKA Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 145; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 
  –  JAKUBOWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOWALSKI Witold Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 
  4) głosów ważnych oddano 255; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 
  –  BANASIAK Bożena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 
  –  KOWALSKA Izabela 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 209; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 
  –  MEISTER Marta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WOLA MŁOCKA 
  –  HEFCZYC Norbert Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 
Wybory do Rady Gminy Gołymin - Ośrodek 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 246. 



– 29 – 

  

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 972 osób, to jest 
60,75% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 454; 
  4) głosów ważnych oddano 444; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHRZANOWSKI Andrzej 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KWIATKOWSKA Ewa 
  c) z listy nr 29 KWW WSPÓLNY GOŁYMIN 
  –  GRABOWSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 122; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŁADA Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 121; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 
  –  KANOWNIK Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 
  4) głosów ważnych oddano 250; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SOKOLNICKI Piotr 
  b) z listy nr 27 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 
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  –  ZALEWSKI Marek Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KRÓL Przemysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 
  4) głosów ważnych oddano 108; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KACZMARCZYK Mirosław Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KAMIŃSKA Leokadia Henryka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 
  4) głosów ważnych oddano 150; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GUTOWSKI Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 
  4) głosów ważnych oddano 128; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OBIDZIŃSKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 
  4) głosów ważnych oddano 113; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA GOŁYMIN 
  –  KANIA Łukasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 
  4) głosów ważnych oddano 233; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SIEMIATKOWSKI Krzysztof 
  b) z listy nr 28 KWW "JEDNOŚĆ" 
  –  ĆWIEK Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 
Wybory do Rady Gminy Grudusk 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 574. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 407 osób, to jest 

54,66% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 3, nr 6, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 626; 
  4) głosów ważnych oddano 611; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" 
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  –  PIOTROWICZ Marek 
  –  WOLIŃSKI Jan Marek 
  –  CISKA Beata 
  b) z listy nr 33 KWW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA 
  –  MAKIJONKO Stanisław 
  –  KLEIN Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOSOBUDZKA Teresa Bogumiła 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAŁECKA Anna 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 
  4) głosów ważnych oddano 110; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOŁAKOWSKI Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 
  4) głosów ważnych oddano 91; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" 
  –  OLSZEWSKI Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" 
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  –  HUMIĘCKI Mirosław Hubert 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 
  4) głosów ważnych oddano 137; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW MIERZANOWO 
  –  BRZOZOWSKA Hanna Aldona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 
  4) głosów ważnych oddano 218; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" 
  –  KLICKI Waldemar Jan 
  b) z listy nr 30 KWW H 
  –  SOBIECH Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 
  4) głosów ważnych oddano 205; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŻELAZIŃSKA Barbara 
  b) z listy nr 26 KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK" 
  –  BOBIŃSKI Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 11. 
Wybory do Rady Gminy Ojrzeń 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 504. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 273 osób, to jest 

64,87% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 456; 
  4) głosów ważnych oddano 437; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW WÓJTA ZDZISŁAWA MIERZEJEWSKIEGO 
  –  ŚLUBOWSKI Marek 
  –  WRÓBLEWSKI Arkadiusz Maciej 
  b) z listy nr 27 KWW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA 
  –  DRĄŻKIEWICZ Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 
  4) głosów ważnych oddano 151; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW NASZA WIEŚ - WSPÓLNA GMINA 
  –  NAROŻNIK Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 
  4) głosów ważnych oddano 158; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WÓJTA ZDZISŁAWA MIERZEJEWSKIEGO 
  –  OLECHOWICZ Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 210; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BILIŃSKI Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 
  4) głosów ważnych oddano 177; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 31 KWW WALDEMARA ZIMNOWODZKIEGO 
  –  ZIMNOWODZKI Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 
  4) głosów ważnych oddano 144; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KUCHARSKI Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 317; 
  4) głosów ważnych oddano 314; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW WÓJTA ZDZISŁAWA MIERZEJEWSKIEGO 
  –  KUCIŃSKI Dariusz 
  –  WIŚNIEWSKA Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 
  4) głosów ważnych oddano 129; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZCZEPAŃSKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 
  4) głosów ważnych oddano 76; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW WÓJTA ZDZISŁAWA MIERZEJEWSKIEGO 
  –  BUCZEK Agata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 32 KWW CIECHANOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  LEJMAN Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 
  4) głosów ważnych oddano 276; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MARCYSIAK Robert 
  b) z listy nr 26 KWW WÓJTA ZDZISŁAWA MIERZEJEWSKIEGO 
  –  BIŃCZYCKA Danuta Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 12. 
Wybory do Rady Gminy Opinogóra Górna 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 742. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 506 osób, to jest 

52,85% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 
  4) głosów ważnych oddano 240; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA 
  –  LESZCZYŃSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 
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  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KARCZEWSKI Wojciech Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 
  4) głosów ważnych oddano 183; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 34 KWW ZYGMUNTOWO 
  –  MICHALSKA Teresa Iwona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 
  4) głosów ważnych oddano 206; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KONWERSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 
  4) głosów ważnych oddano 118; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA 
  –  RZEPLIŃSKI Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 
  4) głosów ważnych oddano 92; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SUPIŃSKA Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 
  4) głosów ważnych oddano 112; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZCZYPEK Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 
  4) głosów ważnych oddano 194; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DĄBROWSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 
  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 33 KWW KOŁACZKÓW 2010 
  –  GROCHOWSKA Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 
  4) głosów ważnych oddano 123; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OLEWNICZAK Aleksandra 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KULICKI Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 
  4) głosów ważnych oddano 232; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŁUCZKOWSKI Marek Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 
  4) głosów ważnych oddano 186; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GĄSIOROWSKI Adam Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 
  4) głosów ważnych oddano 179; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW TRĘTOWO 
  –  GOŹDZIEWSKI Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 
  4) głosów ważnych oddano 144; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RZECZKOWSKA Halina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 
Wybory do Rady Gminy w Regiminie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 013. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 733 osób, to jest 

68,10% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 426; 
  4) głosów ważnych oddano 421; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW "UCZCIWOŚĆ I PRACA DLA REGIMINA" 
  –  PIELECH Ewa 
  b) z listy nr 34 KWW WIESŁAWY MAZURKIEWICZ 
  –  MAZURKIEWICZ Wiesława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 
  4) głosów ważnych oddano 301; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW "UCZCIWOŚĆ I PRACA DLA REGIMINA" 
  –  ZAKRZEWSKA Ewa 
  –  ZDUŃCZYK Lech Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 
  4) głosów ważnych oddano 188; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW "REGIMIN - NASZA GMINA" 
  –  POZNAŃSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW "REGIMIN - NASZA GMINA" 
  –  DOBRZENIECKI Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 
  4) głosów ważnych oddano 221; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW "UCZCIWOŚĆ I PRACA DLA REGIMINA" 
  –  PRYMUSIEWICZ Albert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
  4) głosów ważnych oddano 150; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PERKOWSKI Janusz Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 
  4) głosów ważnych oddano 168; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SOWIŃSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW "NASZA WIEŚ" 
  –  BANASIAK Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 198; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PNIEWSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 
  4) głosów ważnych oddano 163; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW "UCZCIWOŚĆ I PRACA DLA REGIMINA" 
  –  SUWIŃSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 340; 
  4) głosów ważnych oddano 330; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW "UCZCIWOŚĆ I PRACA DLA REGIMINA" 
  –  DEREWICZ Barbara 
  –  SMOLEŃSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
  4) głosów ważnych oddano 193; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW "UCZCIWOŚĆ I PRACA DLA REGIMINA" 
  –  SZMIGIELSKI Zdzisław Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 14. 
Wybory do Rady Gminy Sońsk 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 341. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 653 osób, to jest 

57,61% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 
  4) głosów ważnych oddano 223; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 27 KWW GMINY SOŃSK 
  –  DĘBSKI Leszek Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 512; 
  4) głosów ważnych oddano 499; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW JAROSŁAWA WIELECHOWSKIEGO 
  –  ADAMEK Henryka Agnieszka 
  b) z listy nr 27 KWW GMINY SOŃSK 
  –  NOWICKI Krzysztof Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 595; 
  4) głosów ważnych oddano 581; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW JAROSŁAWA WIELECHOWSKIEGO 
  –  SIWEK Rafał Grzegorz 
  b) z listy nr 27 KWW GMINY SOŃSK 
  –  WIERZBOWSKI Ryszard Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
  4) głosów ważnych oddano 191; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KUROWSKI Piotr Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 
  4) głosów ważnych oddano 259; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW "ŻBIKOWSKIEGO" 
  –  PAWLAK Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 
  4) głosów ważnych oddano 265; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW GMINY SOŃSK 
  –  MAZIŃSKI Włodzimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 
  4) głosów ważnych oddano 214; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW JAROSŁAWA WIELECHOWSKIEGO 
  –  KOZŁOWSKI Robert Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 
  4) głosów ważnych oddano 282; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW "ŻBIKOWSKIEGO" 
  –  WODZYŃSKI Tadeusz Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 
  4) głosów ważnych oddano 116; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW JAROSŁAWA WIELECHOWSKIEGO 
  –  JÓZEFOWICZ Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 538; 
  4) głosów ważnych oddano 530; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW JAROSŁAWA WIELECHOWSKIEGO 
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  –  NIESŁUCHOWSKI Krzysztof 
  –  SKIBNIEWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 
  4) głosów ważnych oddano 202; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW JAROSŁAWA WIELECHOWSKIEGO 
  –  MUSZYŃSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 
  4) głosów ważnych oddano 209; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW GMINY SOŃSK 
  –  PIOTROWICZ Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 15. 
Wybory do Rady Miasta Garwolin 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13 281. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 857 osób, to jest 

51,63% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 632; 
  4) głosów ważnych oddano 1 585; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY SDG 
  –  WIELGOSZ Krzysztof 
  –  ŻAK Beata 
  b) z listy nr 23 KWW TADEUSZ MIKULSKI 
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  –  PASIK Maria 
  c) z listy nr 29 KWW KRZYSZTOFA OSTROWSKIEGO 
  –  OSTROWSKI Krzysztof Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 466; 
  4) głosów ważnych oddano 1 431; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY SDG 
  –  JĘDRZEJCZAK Józef Tomasz 
  –  MAZUREK Krzysztof Józef 
  –  RĘKAWEK Michał Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 285; 
  4) głosów ważnych oddano 1 253; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY SDG 
  –  JANIEC Marek 
  b) z listy nr 23 KWW TADEUSZ MIKULSKI 
  –  FRĄCKIEWICZ Antoni 
  –  PAZIEWSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 174; 
  4) głosów ważnych oddano 1 124; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW TADEUSZ MIKULSKI 
  –  ŁAGOWSKI Marek 
  b) z listy nr 30 KWW KRZYSZTOFA MIANOWSKIEGO 
  –  MIANOWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 300; 
  4) głosów ważnych oddano 1 269; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY SDG 
  –  MICHALIK Sławomir Stanisław 
  b) z listy nr 23 KWW TADEUSZ MIKULSKI 
  –  WILBIK Jadwiga 
  c) z listy nr 24 KWW MAREK DARIUSZ JONCZAK 
  –  JONCZAK Marek Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 
Wybory do Rady Miasta w Łaskarzewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 963. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 871 osób, to jest 

72,45% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 477; 
  4) głosów ważnych oddano 455; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  DĘBEK Zdzisław Stanisław 
  –  PIETRZAK Tomasz Damian 
  b) z listy nr 25 KWW "EDYTA" 
  –  SZCZYPEK Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 599; 
  4) głosów ważnych oddano 582; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KOZIKOWSKA Beata Dorota 
  b) z listy nr 24 KW STOWARZYSZENIE SERBIANKI ŁASKARZEW 
  –  DĄBRÓWKA Janina Danuta 
  c) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA MIASTA 
  –  PAŁYSKA Michał Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 546; 
  4) głosów ważnych oddano 523; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW "NASZE MIASTO - ŁASKARZEW" 
  –  BOŻEK Zbigniew Józef 
  b) z listy nr 24 KW STOWARZYSZENIE SERBIANKI ŁASKARZEW 
  –  WACHNICKA Kamila Antonina 
  c) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA MIASTA 
  –  SIERAŃSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 581; 
  4) głosów ważnych oddano 562; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  PAZIEWSKI Włodzimierz Grzegorz 
  b) z listy nr 25 KWW "EDYTA" 
  –  SEREMAK Małgorzata 
  –  SIERAŃSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 668; 
  4) głosów ważnych oddano 655; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  LASKOWSKA Anna 
  b) z listy nr 22 KWW "NASZE MIASTO - ŁASKARZEW" 
  –  STĘPIEŃ Robert 
  c) z listy nr 26 KWW "ŁASKARZEW XXI WIEKU" 
  –  LICBARSKA Elżbieta Helena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 
Wybory do Rady Gminy Borowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 580. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 965 osób, to jest 

54,89% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 6, nr 7, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 322; 
  4) głosów ważnych oddano 317; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BARAN Sylwia Izabela 
  b) z listy nr 23 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  BARANEK Tadeusz Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZCZEGOT Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 
  4) głosów ważnych oddano 132; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WDCH 
  –  WIECHETEK Jakub 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 169; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
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  –  BARAN Maciej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 
  4) głosów ważnych oddano 136; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  KAŁASA Jan Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  OSIAK Elżbieta 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  NOWAK Marzena Elżbieta 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 
  4) głosów ważnych oddano 389; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  MIKULSKA Urszula 
  b) z listy nr 25 KWW BEATY ŻACZEK 
  –  ŻACZEK Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
  4) głosów ważnych oddano 188; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
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  –  KOWALSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BRAUŁA Adrian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 74; 
  4) głosów ważnych oddano 73; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI POWIATU 
  –  ROGALA Tomasz Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 
  4) głosów ważnych oddano 232; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  SZANIAWSKA Alicja Maria 
  –  KALIŃSKI Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 
Wybory do Rady Gminy w Garwolinie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 025. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 375 osób, to jest 

48,48% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389; 
  4) głosów ważnych oddano 388; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GUBA Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 
  4) głosów ważnych oddano 347; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  ŚWIESIULSKI Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 
  4) głosów ważnych oddano 313; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY GARWOLIN 
  –  KARBOWSKI Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 
  4) głosów ważnych oddano 271; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BŁAŻEJCZYK Maksymilian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 444; 
  4) głosów ważnych oddano 439; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 24 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  RĘKAWEK Jan Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY GARWOLIN 
  –  PLUTA Iwona Ewa 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 560; 
  4) głosów ważnych oddano 553; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY GARWOLIN 
  –  BIERNACKA Janina Grażyna 
  b) z listy nr 25 KWW KOBIETY I SAMORZĄD 
  –  PRZYBYSZ Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 
  4) głosów ważnych oddano 221; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  SZOSTAK Anna Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 705; 
  4) głosów ważnych oddano 685; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY GARWOLIN 
  –  DZIAK Jerzy 
  –  SZEWCZYK Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 520; 
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  4) głosów ważnych oddano 514; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KRUPA Waldemar Henryk 
  b) z listy nr 24 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  MAJSTEREK Monika Genowefa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 588; 
  4) głosów ważnych oddano 568; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOT Marek 
  –  OSTROWSKI Krzysztof Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 19. 
Wybory do Rady Gminy w Górznie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 591. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 269 osób, to jest 

49,42% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 3, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 
  4) głosów ważnych oddano 184; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "WSPÓLNOTA" 
  –  KORGÓL Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 
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  4) głosów ważnych oddano 226; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MIĘTUS Piotr 
  –  PŁATEK Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  GAŁKOWSKI Tadeusz Janusz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ZAJĄC Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 
  4) głosów ważnych oddano 273; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  OWCZARCZYK Marian 
  –  TRZPIL Tomasz Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 
  4) głosów ważnych oddano 196; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  LIS Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 414; 
  4) głosów ważnych oddano 406; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHMIELAK Tomasz Krzysztof 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  OCHNIO Robert Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 
  4) głosów ważnych oddano 326; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SKWAREK Krzysztof 
  –  TALAREK Wacława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 
  4) głosów ważnych oddano 219; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZUCHNIAK Zbigniew 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  RUSAK Przemysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 
  4) głosów ważnych oddano 229; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ŚCIŚLAK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 20. 
Wybory do Rady Gminy Łaskarzew 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 



– 57 – 

  

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 181. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 660 osób, to jest 

63,62% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 
  4) głosów ważnych oddano 142; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  POPIOŁEK Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
  4) głosów ważnych oddano 119; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW OGŁ 
  –  ZIĘCINA Wiesław Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 
  4) głosów ważnych oddano 179; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  BORATYŃSKA Justyna Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW OGŁ 
  –  NOWAK Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 
  4) głosów ważnych oddano 146; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  PAŚNIK Mieczysław Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 171; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  ŻAK Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 
  4) głosów ważnych oddano 260; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  BŁACHNIO Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 
  4) głosów ważnych oddano 217; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  ZACKIEWICZ Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 
  4) głosów ważnych oddano 119; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  JASIŃSKA Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 
  4) głosów ważnych oddano 227; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  PAZIEWSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RĘKAWEK Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 
  4) głosów ważnych oddano 186; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "CELINÓW" 
  –  RUTKOWSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 
  4) głosów ważnych oddano 159; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  CICHECKA Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PAZIEWSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 
  –  WYSOCKI Jacek Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 21. 
Wybory do Rady Gminy Maciejowice 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 940. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 697 osób, to jest 

62,24% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 941; 
  4) głosów ważnych oddano 922; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW GMINA MACIEJOWICE - WSPÓLNA SPRAWA 
  –  GOLISZEWSKI Piotr Marcin 
  –  ŁOSKOT Jacek 
  b) z listy nr 23 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  PAPROTA Krzysztof Aleksander 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 
  4) głosów ważnych oddano 181; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  FRYC Piotr Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 
  4) głosów ważnych oddano 228; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  FRYC Zenobia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290; 
  4) głosów ważnych oddano 284; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RĄCZKA Wiesława Renata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 
  4) głosów ważnych oddano 241; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW GMINA MACIEJOWICE - WSPÓLNA SPRAWA 
  –  AGNIESZCZAK Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 361; 
  4) głosów ważnych oddano 354; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BOŻEK Małgorzata 
  b) z listy nr 22 KWW GMINA MACIEJOWICE - WSPÓLNA SPRAWA 
  –  RUTKOWSKI Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 
  4) głosów ważnych oddano 151; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  JAWORSKI Edward 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 
  4) głosów ważnych oddano 329; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  GLIWKA Adam Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 
  4) głosów ważnych oddano 242; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW GMINA MACIEJOWICE - WSPÓLNA SPRAWA 
  –  GRZEBALSKA Renata Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW GMINA MACIEJOWICE - WSPÓLNA SPRAWA 
  –  MARCHEWKA Łukasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 
  4) głosów ważnych oddano 272; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW GMINA MACIEJOWICE - WSPÓLNA SPRAWA 
  –  FIJOŁEK Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 
  4) głosów ważnych oddano 252; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW GMINA MACIEJOWICE - WSPÓLNA SPRAWA 
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  –  PIELAK Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 22. 
Wybory do Rady Gminy Miastków Kościelny 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 037. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 617 osób, to jest 

64,83% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 
  4) głosów ważnych oddano 300; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM 
  –  JAROŃ Marek 
  –  FRĄCZYK Stanisław Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 429; 
  4) głosów ważnych oddano 422; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM 
  –  BARAN Krzysztof Filip 
  b) z listy nr 27 KWW PAWŁA KOWALSKIEGO "CZAS NA ZMIANY" 
  –  ZAJĄC Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW MŁODZI DLA GMINY 
  –  SZOSTAK Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
  4) głosów ważnych oddano 147; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM 
  –  GAŁĄZKA Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 
  4) głosów ważnych oddano 130; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM 
  –  OCHNIO Mariola 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 
  4) głosów ważnych oddano 219; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW PAWŁA KOWALSKIEGO "CZAS NA ZMIANY" 
  –  ODZIEMCZYK Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370; 
  4) głosów ważnych oddano 365; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM 
  –  PASIK Bogdan Jan 
  –  DĘBOWSKI Seweryn Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 
  4) głosów ważnych oddano 190; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM 
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  –  WŁODARCZYK Zbigniew Władysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307; 
  4) głosów ważnych oddano 300; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM 
  –  KONARZEWSKI Ryszard 
  b) z listy nr 27 KWW PAWŁA KOWALSKIEGO "CZAS NA ZMIANY" 
  –  ZIELIŃSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 
  4) głosów ważnych oddano 366; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM 
  –  MOREŃ Janusz Piotr 
  –  DADAS Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 23. 
Wybory do Rady Gminy w Parysowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 210. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 139 osób, to jest 

66,64% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 682; 
  4) głosów ważnych oddano 657; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW BOŻENY KWIATKOWSKIEJ 
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  –  ZAWADKA Jan Hieronim 
  –  ZAJĄC Ewa Mieczysława 
  –  ŚWIĄTEK Leszek Grzegorz 
  –  JONAKOWSKI Władysław Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 
  4) głosów ważnych oddano 409; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW ROMANA MAZKA 
  –  BELKIEWICZ Janusz 
  –  PONCELEUSZ Jacek 
  b) z listy nr 25 KWW GRZEGORZ ADAM CAŁKA 
  –  BORUTA Agnieszka Katarzyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 
  4) głosów ważnych oddano 275; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MUCHA Zbigniew 
  b) z listy nr 22 KWW BOŻENY KWIATKOWSKIEJ 
  –  ZAJĄC Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 
  4) głosów ważnych oddano 250; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MRÓZ Tadeusz 
  b) z listy nr 22 KWW BOŻENY KWIATKOWSKIEJ 
  –  ZAWADKA Zenon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 
  4) głosów ważnych oddano 239; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BARAN Krzysztof Jacek 
  b) z listy nr 25 KWW GRZEGORZ ADAM CAŁKA 
  –  MRÓZ Łukasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 
  4) głosów ważnych oddano 254; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ZAWADKA Adam Stanisław 
  b) z listy nr 24 KWW ROMANA MAZKA 
  –  WOŹNIAK Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 24. 
Wybory do Rady Miejskiej w Pilawie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 360. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 508 osób, to jest 

53,92% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 211; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  RŻYSKO Grażyna Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 354; 
  4) głosów ważnych oddano 348; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI POWIATU 
  –  ŻOŁĄDEK Paweł Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 
  4) głosów ważnych oddano 341; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ALBINY ŁUBIAN 
  –  ROKICKI Robert Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 736; 
  4) głosów ważnych oddano 722; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  KUSZPIT Halina Czesława 
  b) z listy nr 24 KWW ALBINY ŁUBIAN 
  –  WOŹNIAK Marcin Paweł 
  c) z listy nr 25 KWW ANTONIEGO RĘDASZKI 
  –  JARZĄBEK Maciej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 
  4) głosów ważnych oddano 225; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 30 KWW NASZA WYGODA 
  –  GAWINEK Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334; 
  4) głosów ważnych oddano 331; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW ALBINY ŁUBIAN 
  –  BĄK Elżbieta Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 4 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 416; 
  4) głosów ważnych oddano 1 371; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW STACJA PILAWA 
  –  KORAB Robert Leszek 
  b) z listy nr 24 KWW ALBINY ŁUBIAN 
  –  KĘPKA Andrzej Wiesław 
  –  PIĘTKA Czesław 
  c) z listy nr 25 KWW ANTONIEGO RĘDASZKI 
  –  GOLISZEWSKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 590; 
  4) głosów ważnych oddano 563; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI POWIATU 
  –  MAZEK Przemysław Piotr 
  b) z listy nr 24 KWW ALBINY ŁUBIAN 
  –  KISIELEWSKI Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 
  4) głosów ważnych oddano 284; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PRZYBYSZ Tomasz Władysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 25. 
Wybory do Rady Gminy w Sobolewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 523. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 362 osób, to jest 

51,54% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 681; 
  4) głosów ważnych oddano 672; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZIENDALSKI Eugeniusz 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KOWALCZYK Maria Hanna 
  c) z listy nr 25 KWW JANA KRUPY 
  –  KRUPA Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 787; 
  4) głosów ważnych oddano 770; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RUCIŃSKA Anna Krystyna 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  LIPIEC Marian 
  –  URAWSKI Leszek Dariusz 
  c) z listy nr 23 KWW BARBARY JANKOWSKIEJ 
  –  CYRTA Agnieszka Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 
  4) głosów ważnych oddano 222; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ŚLIZ Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 
  4) głosów ważnych oddano 241; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 22 KWW "NOWE LEPSZE JUTRO" 
  –  SZCZĘCH Piotr Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 
  4) głosów ważnych oddano 245; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "NOWE LEPSZE JUTRO" 
  –  MARCINKOWSKI Karol 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 167; 
  4) głosów ważnych oddano 1 154; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BŁAŻEJCZYK Stanisław Adam 
  –  GARNEK Wiesław Stanisław 
  –  OCHNIO Roman 
  –  PACIOREK Kazimierz 
  b) z listy nr 22 KWW "NOWE LEPSZE JUTRO" 
  –  SZEWCZYK Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 26. 
Wybory do Rady Gminy w Trojanowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 067. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 542 osób, to jest 

58,38% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 812; 
  4) głosów ważnych oddano 777; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LISZEWSKI Krzysztof 
  b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY TROJANÓW 
  –  WIŚNIEWSKA Alicja Joanna 
  –  GŁOWIENKA Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 753; 
  4) głosów ważnych oddano 732; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY TROJANÓW 
  –  MĄDRA Stanisława Anna 
  –  KUJDA Lucjan Jan 
  –  ZATYKA Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 620; 
  4) głosów ważnych oddano 615; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JASEK Michał Jerzy 
  –  PAWELEC Sylwester Dariusz 
  b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY TROJANÓW 
  –  GUGAŁA Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 504; 
  4) głosów ważnych oddano 490; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  OŚKO Edward Tadeusz 
  b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY TROJANÓW 
  –  ZDUNIAK Artur Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 444; 
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  4) głosów ważnych oddano 430; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY TROJANÓW 
  –  CZYSZEK Dariusz 
  –  CYRTA Jacek Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 409; 
  4) głosów ważnych oddano 408; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WIŚNIEWSKI Mariusz 
  b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY TROJANÓW 
  –  ORZECHOWSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 27. 
Wybory do Rady Gminy w Wildze 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 206. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 605 osób, to jest 

61,94% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 
  4) głosów ważnych oddano 177; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PRAC Mirosław Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 
  4) głosów ważnych oddano 222; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WOJTALEWICZ Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 
  4) głosów ważnych oddano 232; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  LIPIŃSKI Krzysztof Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 451; 
  4) głosów ważnych oddano 440; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GOZDALIK Marcin 
  –  NOWACKI Zenon 
  b) z listy nr 22 KWW "CZAS NA ZMIANY" 
  –  PIEKARNIAK Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GARBACZEWSKI Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 185; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW CZAS NA ROZWÓJ GMINY WILGA 
  –  DĄBROWSKI Mirosław Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 
  4) głosów ważnych oddano 87; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KNOTEK Michał Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
  4) głosów ważnych oddano 149; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW CZAS NA ROZWÓJ GMINY WILGA 
  –  CHODKIEWICZ Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
  4) głosów ważnych oddano 126; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW CZAS NA ROZWÓJ GMINY WILGA 
  –  KOWALSKI Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 766; 
  4) głosów ważnych oddano 680; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  LENARCIK Władysław 
  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KRZYSZTOSZEK Stefan Wiesław 
  –  PAROL Wojciech 
  –  WĘGRZYNEK Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 28. 
Wybory do Rady Miejskiej w Żelechowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 768. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 950 osób, to jest 

58,36% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 
  4) głosów ważnych oddano 273; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" 
  –  BRYCH Andrzej Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 326; 
  4) głosów ważnych oddano 309; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" 
  –  KWAŚNIEWSKI Daniel 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342; 
  4) głosów ważnych oddano 334; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" 
  –  KULIKOWSKA Jadwiga Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 
  4) głosów ważnych oddano 223; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" 
  –  FRYDEL Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 
  4) głosów ważnych oddano 207; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" 
  –  KOZDÓJ Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 
  4) głosów ważnych oddano 284; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" 
  –  OŚKA Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 
  4) głosów ważnych oddano 251; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" 
  –  JASEK Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 391; 
  4) głosów ważnych oddano 378; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" 
  –  KOWALCZYK Stanisława Jadwiga 
  –  PRZĄDKA Witold Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 
  4) głosów ważnych oddano 271; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" 
  –  BOGUSZ Jacek Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 
  4) głosów ważnych oddano 277; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" 
  –  ZALECH Jarosław Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 
  4) głosów ważnych oddano 310; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" 
  –  BRYZEK Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 284; 
  4) głosów ważnych oddano 278; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" 
  –  BRYZEK Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
  4) głosów ważnych oddano 169; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BIAŁACH Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 
  4) głosów ważnych oddano 265; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" 
  –  ZATYKA El żbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 29. 
Wybory do Rady Miejskiej w Gostyninie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15 611. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 476 osób, to jest 

47,89% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 500; 
  4) głosów ważnych oddano 2 315; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  GÓRSKI Arkadiusz Franciszek 
  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ROBACKI Andrzej Antoni 
  c) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE ZIEMI GOSTYNIŃSKIEJ 
  –  KORAJCZYK-SZYPERSKA Agnieszka 
  d) z listy nr 24 KW GOSTYNIŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  MAŁKOWSKI Marek 
  –  PIENIĄŻEK Urszula 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 595; 
  4) głosów ważnych oddano 2 406; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  ŁOSIEWICZ Tadeusz 
  b) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE ZIEMI GOSTYNIŃSKIEJ 
  –  REDER Andrzej Hubert 
  –  PAWIKOWSKA Lidia Lucyna 
  c) z listy nr 24 KW GOSTYNIŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  SYSKA-SZYMCZAK Jolanta 
  –  JAKUBASZEK Zbigniew Wacław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 381; 
  4) głosów ważnych oddano 2 231; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE ZIEMI GOSTYNIŃSKIEJ 
  –  KALINOWSKI Paweł Witold 
  –  SZULCZEWSKI Arkadiusz Andrzej 
  b) z listy nr 23 KWW SIEMOWIT IV 
  –  KOSTUN Małgorzata Anna 
  c) z listy nr 24 KW GOSTYNIŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  JAŚKIEWICZ Czesław 
  –  NYCKOWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 30. 
Wybory do Rady Gminy Gostynin 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 696. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 364 osób, to jest 

55,32% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434; 
  4) głosów ważnych oddano 415; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  KOWALCZYK Ryszard Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 
  4) głosów ważnych oddano 332; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
  –  SZCZYPAWKA Szymon Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 81 – 

  

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341; 
  4) głosów ważnych oddano 335; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  NOWACKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 
  4) głosów ważnych oddano 317; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KIEPLIN Zygmunt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 357; 
  4) głosów ważnych oddano 347; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  WOŹNIAK Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 430; 
  4) głosów ważnych oddano 424; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW SIEMOWIT IV 
  –  TYSZKIEWICZ Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 
  4) głosów ważnych oddano 348; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "NOWE OBLICZE" 
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  –  KRZEWICKI Andrzej Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 312; 
  4) głosów ważnych oddano 299; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LEWANDOWSKI Tomasz Bronisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 
  4) głosów ważnych oddano 337; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  PIOTROWSKI Piotr Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 362; 
  4) głosów ważnych oddano 353; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  KOŁODZIEJSKI Cezary Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 380; 
  4) głosów ważnych oddano 374; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA WIEŚ 
  –  MICHALSKA Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 355; 
  4) głosów ważnych oddano 345; 
  5) radnym został wybrany: 



– 83 – 

  

  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
  –  WASIŃSKI Stanisław Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 
  4) głosów ważnych oddano 283; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW SIEMOWIT IV 
  –  WĘGLEWSKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 
  4) głosów ważnych oddano 290; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
  –  BALCERZAK Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437; 
  4) głosów ważnych oddano 428; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  STANISZEWSKA Marzena Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 31. 
Wybory do Rady Gminy Pacyna 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 866. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 034 osób, to jest 

70,97% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 7, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 622; 
  4) głosów ważnych oddano 610; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OLSZEWSKA Maria 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CIEĆWIERZ Alojzy 
  c) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA GMINA - WSPÓLNA SPRAWA 
  –  KRAŚKIEWICZ Romuald Jan 
  –  OBIDOWSKA Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 
  4) głosów ważnych oddano 160; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŚWIERCZYŃSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA GMINA - WSPÓLNA SPRAWA 
  –  KOŁODZIEJCZYK Piotr Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA GMINA - WSPÓLNA SPRAWA 
  –  KACZMAREK Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA GMINA - WSPÓLNA SPRAWA 
  –  RUDZKI Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 
  4) głosów ważnych oddano 223; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA GMINA - WSPÓLNA SPRAWA 
  –  DURMAJ Jan Jerzy 
  –  KRÓL Marek Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOWALSKA Beata Maria 
  b) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA GMINA - WSPÓLNA SPRAWA 
  –  KOŁODZIEJCZYK Stanisław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 550; 
  4) głosów ważnych oddano 537; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNA GMINA - WSPÓLNA SPRAWA 
  –  KOWALSKA Barbara Bożena 
  –  LISIECKI Roman Stanisław 
  –  NOWICKI Paweł Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 32. 
Wybory do Rady Gminy Sanniki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 284. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 940 osób, to jest 

55,64% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 193; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SERWACH Andrzej Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MACHAŁA Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 080; 
  4) głosów ważnych oddano 1 045; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  NOWICKI Wiesław Janusz 
  –  WIELOGÓRSKA Maria Krystyna 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CIEŚLAK Bogdan 
  –  ZIELIŃSKA Agnieszka Marianna 
  c) z listy nr 23 KWW TERESA TYSZKA 
  –  TYSZKA Teresa Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 
  4) głosów ważnych oddano 211; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 22 KWW SIEMOWIT IV 
  –  KIEŁBASA Stefan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOWALCZYK Grażyna Lucyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 
  4) głosów ważnych oddano 180; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WRÓBLEWSKI Augustyn 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 
  4) głosów ważnych oddano 218; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MILCZAREK Wanda 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STEFAŃSKI Dominik 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
  4) głosów ważnych oddano 144; 
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  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WOJTALEWICZ Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 
  4) głosów ważnych oddano 160; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW SIEMOWIT IV 
  –  WRZESIŃSKI Jan Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 
  4) głosów ważnych oddano 215; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DZIERBICKI Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 33. 
Wybory do Rady Gminy Szczawin Kościelny 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 208. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 604 osób, to jest 

61,88% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434; 
  4) głosów ważnych oddano 418; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OSTROWSKI Marian Wincenty 
  b) z listy nr 22 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 
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  –  OSMOLAK Jolanta Gabriela 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 145; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 
  –  OLEJNICZAK Mirosław Maciej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 
  4) głosów ważnych oddano 191; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KAŹMIERCZAK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 
  4) głosów ważnych oddano 158; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  OSTROWSKI Zygmunt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 
  4) głosów ważnych oddano 129; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JĘDRZEJCZAK Roman Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 150; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  GŁOGULSKI Mariusz Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 
  4) głosów ważnych oddano 197; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SOBAŃSKI Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 
  4) głosów ważnych oddano 207; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WYPYCH Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 
  4) głosów ważnych oddano 133; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW "CZAS NA KOBIETY" 
  –  STĘPNIAK Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZYMAŃSKI Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PEWNIAK Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 
  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  POROSA Ireneusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WOJCIECHOWSKI Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MURAWSKA Henryka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 34. 
Wybory do Rady Miasta Milanówek 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13 047. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 564 osób, to jest 

50,31% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 751; 
  4) głosów ważnych oddano 729; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW "RAZEM DLA MILANÓWKA" 
  –  WÓJCIK Karol Andrzej 
  b) z listy nr 30 KW STOWARZYSZENIA MILANÓWEK DZIŚ I JUTRO 
  –  WLAZŁO Wojciech Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 833; 
  4) głosów ważnych oddano 813; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW "ZAWSZE MILANÓWEK" 
  –  KUBEK Ewa Jolanta 
  b) z listy nr 30 KW STOWARZYSZENIA MILANÓWEK DZIŚ I JUTRO 
  –  MŁYNARSKA Hanna Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 380; 
  4) głosów ważnych oddano 1 335; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW "RAZEM DLA MILANÓWKA" 
  –  SWOLKIEŃ-OSIECKA Maria Stanisława 
  b) z listy nr 27 KWW "ZAWSZE MILANÓWEK" 
  –  GALIŃSKA Ewa 
  c) z listy nr 30 KW STOWARZYSZENIA MILANÓWEK DZIŚ I JUTRO 
  –  UTRATA Bożena Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 883; 
  4) głosów ważnych oddano 868; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW "ZAWSZE MILANÓWEK" 
  –  SOBCZAK Maria 
  b) z listy nr 30 KW STOWARZYSZENIA MILANÓWEK DZIŚ I JUTRO 
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  –  OSIADACZ Bożena Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 968; 
  4) głosów ważnych oddano 944; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 30 KW STOWARZYSZENIA MILANÓWEK DZIŚ I JUTRO 
  –  TRĘBIŃSKA Małgorzata Diana 
  –  WIŚNIEWSKA Barbara Karolina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 950; 
  4) głosów ważnych oddano 940; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW "RAZEM DLA MILANÓWKA" 
  –  PAROL Waldemar Jan 
  b) z listy nr 30 KW STOWARZYSZENIA MILANÓWEK DZIŚ I JUTRO 
  –  STAROŚCIAK Włodzimierz Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 799; 
  4) głosów ważnych oddano 784; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW "RAZEM DLA MILANÓWKA" 
  –  SŁOWIK Katarzyna Irena 
  b) z listy nr 29 KWW "WSPÓLNY MILANÓWEK" 
  –  KRYSTEK Aleksandra Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 35. 
Wybory do Rady Miasta Podkowa Leśna 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 272. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 083 osób, to jest 

63,66% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 
  4) głosów ważnych oddano 152; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW MO 
  –  SIEDLECKI Paweł Tymoteusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW MO 
  –  DOBRZYŃSKA-FOSS Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 
  4) głosów ważnych oddano 133; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI 
  –  CHRZANOWSKI Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 
  4) głosów ważnych oddano 137; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW MO 
  –  KONOPKA-WICHROWSKA Maria Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 28 KWW MO 
  –  SKOWRON Helena Władysława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 155; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW DARKA MURAWSKIEGO 
  –  KRUPA Adam Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 
  4) głosów ważnych oddano 158; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NOVA PODKOVA 
  –  JESTADT Bogusław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW DARKA MURAWSKIEGO 
  –  SMOLIŃSKI Grzegorz Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 
  4) głosów ważnych oddano 124; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NOVA PODKOVA 
  –  FOKS Maciej Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 
  4) głosów ważnych oddano 125; 
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  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW NOVA PODKOVA 
  –  ŚWIDERSKA Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 
  4) głosów ważnych oddano 132; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW MO 
  –  ŁUKASIEWICZ Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 
  4) głosów ważnych oddano 112; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW DARKA MURAWSKIEGO 
  –  KUBICKI Jarosław Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 
  4) głosów ważnych oddano 113; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW MO 
  –  JACHIMSKI Zbigniew Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 
  4) głosów ważnych oddano 116; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI 
  –  BOJANOWICZ Zbigniew Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 
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  4) głosów ważnych oddano 116; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW NOVA PODKOVA 
  –  STENCKA Alina Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 36. 
Wybory do Rady Gminy Baranów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 131. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 416 osób, to jest 

45,23% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 4, nr 9, nr 10, 

w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 
mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 
  4) głosów ważnych oddano 273; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" 
  –  SZYMAŃCZAK Ryszard Sylwester 
  b) z listy nr 25 KWW "POSTĘP" 
  –  BARTUZI Mariusz Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 
  4) głosów ważnych oddano 142; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" 
  –  ZIĄBSKI Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" 
  –  CIOŁEK Jan 
  –  PAROL Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" 
  –  ORACKI Jarosław Michał 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 
  4) głosów ważnych oddano 132; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" 
  –  NOWAK Tomasz Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 
  4) głosów ważnych oddano 317; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" 
  –  WIT Stanisława Zofia 
  –  BORUSZEWSKA Bernardeta 
  –  FABISIAK Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 
  4) głosów ważnych oddano 215; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" 
  –  BODYCH Roman Wojciech 
  –  KURAN Mirosława Renata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 
  4) głosów ważnych oddano 103; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" 
  –  WARDZIAK Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" 
  –  SADOŚ Stefan 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "RAZEM DLA GMINY BARANÓW" 
  –  KONARSKI Witold Wojciech 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 37. 
Wybory do Rady Gminy Jaktorów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 601. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 600 osób, to jest 

46,42% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 7, nr 8, nr 10, 

w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 
mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 777; 
  4) głosów ważnych oddano 755; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - JAKTORÓW 
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  –  IDRIAN Elżbieta 
  –  REGULSKA Hanna Władysława 
  b) z listy nr 26 KWW NASZ WSPÓLNY JAKTORÓW 
  –  KUREK Robert Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 520; 
  4) głosów ważnych oddano 509; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - JAKTORÓW 
  –  DRĄZIKOWSKI Sylwester 
  –  ŚWIDERSKI Wiesław Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 388; 
  4) głosów ważnych oddano 373; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - JAKTORÓW 
  –  PERYT Leszek Karol 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 
  4) głosów ważnych oddano 270; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 33 KWW ANTONIEGO ŚWIERŻEWSKIEGO 
  –  ŚWIERŻEWSKI Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 34 KWW NASZA WSPÓLNA WIEŚ 
  –  ROSA Daniel Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265; 
  4) głosów ważnych oddano 255; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WYDMY MIĘDZYBOROWSKIE 
  –  BYCZAK Mirosław Karol 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW WYDMY MIĘDZYBOROWSKIE 
  –  SZWED Rafał 
  –  CIACHAROWSKI Jerzy 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WYDMY MIĘDZYBOROWSKIE 
  –  ORLIŃSKI Ireneusz Konrad 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 
  4) głosów ważnych oddano 198; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WYDMY MIĘDZYBOROWSKIE 
  –  KLIMIUK Andrzej Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW WYDMY MIĘDZYBOROWSKIE 
  –  STOKOWSKI Jan Piotr 
  –  ALISZEWSKI Grzegorz Kazimierz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 38. 
Wybory do Rady Gminy Żabia Wola 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 155. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 445 osób, to jest 

47,43% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 7, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 383; 
  4) głosów ważnych oddano 379; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 
  –  LEŚNIAK Waldemar Jan 
  –  MAŁECKI Roman Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 
  –  BĘZA Sebastian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 
  –  MALINOWSKI Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 213; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 
  –  BADOWSKA Regina Janina 
  –  ŚWIDLICKI Wacław Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 
  4) głosów ważnych oddano 163; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 
  –  REDESTOWICZ Wanda Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  PRUS Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 
  –  WISTER Ryszard 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 381; 
  4) głosów ważnych oddano 375; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 
  –  BIEGANOWSKI Mirosław Andrzej 
  –  FILARCZYK Roman Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 442; 
  4) głosów ważnych oddano 431; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 
  –  FOLWARSKI Stanisław Marcin 
  –  OLCZAK Roman Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 
  4) głosów ważnych oddano 366; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA 
  –  KUJAWA Tomasz Mieczysław 
  –  SUCHECKI Stanisław Julian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 39. 
Wybory do Rady Gminy Belsk Duży 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 351. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 994 osób, to jest 

55,95% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 386; 
  4) głosów ważnych oddano 380; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA 
  –  KONARSKI Andrzej Zdzisław 
  –  SIKORSKI Bogusław Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY 
  –  KARALUCH Marzanna Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 
  4) głosów ważnych oddano 214; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW OBYWATELSKA GMINA 
  –  SZYDŁOWSKI Tadeusz Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 
  4) głosów ważnych oddano 233; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWA GMINA 
  –  BYRSKI Zbigniew Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 
  4) głosów ważnych oddano 110; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY 
  –  JARZĄB Mariusz Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 
  4) głosów ważnych oddano 159; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA 
  –  WITCZAK Krzysztof Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 430; 
  4) głosów ważnych oddano 420; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW OBYWATELSKA GMINA 
  –  MACIAK Jan Antoni 
  b) z listy nr 28 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY 
  –  ŁUBIŃSKA Ewa Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 
  4) głosów ważnych oddano 287; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWA GMINA 
  –  GÓRZYŃSKI Franciszek Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 
  4) głosów ważnych oddano 240; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWA GMINA 
  –  WIECHOWSKI Stanisław Szczepan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 
  4) głosów ważnych oddano 206; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW WILCZOGÓRA, ZŁOTA GÓRA I ROSOCHÓW 
  –  BAŁUT Ireneusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 
  4) głosów ważnych oddano 249; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWA GMINA 
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  –  CĄDEREK Jarosław Wacław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 
  4) głosów ważnych oddano 269; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA 
  –  KOT Janusz 
  b) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWA GMINA 
  –  ADAMCZYK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 40. 
Wybory do Rady Gminy w Błędowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 955. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 159 osób, to jest 

53,05% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 3, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 514; 
  4) głosów ważnych oddano 500; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW SOŁECTWO WILHELMÓW 
  –  KAJTANIAK Ewa Genowefa 
  b) z listy nr 29 KWW PRAWA GMINA 
  –  MAŁACHOWSKI Włodzimierz Szczepan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 
  4) głosów ważnych oddano 260; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 28 KWW GMINA PRZYJAZNA SADOWNIKOM 
  –  BORKOWSKI Robert Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW SOŁECTWO WILHELMÓW 
  –  SZYBIŃSKI Piotr 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 
  4) głosów ważnych oddano 149; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW PRAWA GMINA 
  –  BELINIAK Zbigniew Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 
  4) głosów ważnych oddano 216; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NOWA GMINA 
  –  BOBROWSKI Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 
  4) głosów ważnych oddano 228; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NOWA GMINA DLA BŁĘDOWA 
  –  KOWALCZYK Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 
  4) głosów ważnych oddano 279; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW PRAWA GMINA 
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  –  RZEŹNICKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 476; 
  4) głosów ważnych oddano 472; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW NOWA GMINA DLA BŁĘDOWA 
  –  GŁĄB Marek 
  b) z listy nr 29 KWW PRAWA GMINA 
  –  WIERZBICKI Wojciech Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 
  4) głosów ważnych oddano 191; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW PRAWA GMINA 
  –  JAKUBCZAK Mirosław Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NOWA GMINA DLA BŁĘDOWA 
  –  SŁOWIŃSKI Leszek Lucjan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 
  4) głosów ważnych oddano 217; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 29 KWW PRAWA GMINA 
  –  JAKUBCZYK Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
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  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 30 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 
  –  RYBAK Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 
  4) głosów ważnych oddano 219; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 29 KWW PRAWA GMINA 
  –  KRZECHOWICZ Elżbieta Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 41. 
Wybory do Rady Gminy Chynów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 682. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 473 osób, to jest 

58,23% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 
  4) głosów ważnych oddano 388; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNÓW 
  –  GROCHAL Łukasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 430; 
  4) głosów ważnych oddano 417; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNÓW 
  –  STASIAK Norbert Dominik 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 
  4) głosów ważnych oddano 321; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNÓW 
  –  WICHNIEWICZ Jacek Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 
  4) głosów ważnych oddano 260; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNÓW 
  –  DOBRZYŃSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 
  4) głosów ważnych oddano 218; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNÓW 
  –  PILACKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 
  4) głosów ważnych oddano 262; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW JANA STANKIEWICZA 
  –  STANKIEWICZ Jan Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 
  4) głosów ważnych oddano 285; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNÓW 
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  –  WOJDA Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 
  4) głosów ważnych oddano 244; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNÓW 
  –  LIS Joanna Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 
  4) głosów ważnych oddano 214; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNÓW 
  –  MAĆKIEWICZ Bogusław Wacław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311; 
  4) głosów ważnych oddano 301; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW GMINA WIELKICH MOŻLIWOŚCI 
  –  NIEMIEC Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 
  4) głosów ważnych oddano 253; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNÓW 
  –  ŁASZEWSKI Wojciech Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 
  4) głosów ważnych oddano 248; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNÓW 
  –  PINDOR Zygmunt Mikołaj 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 297; 
  4) głosów ważnych oddano 290; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNÓW 
  –  CYBULSKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 356; 
  4) głosów ważnych oddano 349; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNÓW 
  –  MRÓZ Stanisław Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 
  4) głosów ważnych oddano 328; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNÓW 
  –  DUTKOWSKI Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 42. 
Wybory do Rady Gminy w Goszczynie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 342. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 756 osób, to jest 56,33% 

uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 4, nr 7, nr 

8, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 
mandatów w okręgach. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 411; 
  4) głosów ważnych oddano 389; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ŚLUSARSKI Andrzej 
  b) z listy nr 25 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GOSZCZYN 
  –  PIETRUSIŃSKI Maksymilian 
  –  ROZMUSZYŃSKI Piotr Paweł 
  –  SZEWCZYK Piotr Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GOSZCZYN 
  –  MRUK Leopold Józef 
  –  MRUK Sławomir Jan 
  –  POPKOWICZ Zbigniew 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 
  4) głosów ważnych oddano 135; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  TKACZYK Mieczysław 
  b) z listy nr 25 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GOSZCZYN 
  –  PIWOWARSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GOSZCZYN 
  –  MACIAK Szczepan Marek 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 
  4) głosów ważnych oddano 82; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GOSZCZYN 
  –  MILCZAREK Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 
  4) głosów ważnych oddano 119; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GOSZCZYN 
  –  GOC Piotr Paweł 
  –  ZARANEK Andrzej Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 
  –  TRZASKA Lidia Agnieszka 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GOSZCZYN 
  –  FATKOWSKI Henryk 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 43. 
Wybory do Rady Gminy w Jasieńcu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 274. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 221 osób, to jest 

51,97% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 559; 
  4) głosów ważnych oddano 545; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM 
  –  BIERNACKA Anna 
  –  PRZYBYLSKA Justyna 
  –  TENNOU Walid 
  –  ZALEWSKI Mariusz Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
  4) głosów ważnych oddano 129; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 
  –  SYGOCKI Cezary 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 
  4) głosów ważnych oddano 171; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 31 KWW WSI TUROWICE 
  –  OSIŃSKI Grzegorz Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 
  –  WIŚNIK Andrzej Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
  4) głosów ważnych oddano 142; 
  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM 
  –  SZCZEŚ Bożena Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 
  –  WALENDZIAK Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 
  4) głosów ważnych oddano 117; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM 
  –  MACIOCHA Jan Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 
  –  SOBOCIŃSKI Roman Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 133; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM 
  –  STRZELCZYK Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 
  4) głosów ważnych oddano 172; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM 
  –  ANDZIAK Roman Zbyszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 
  –  ŻURAWSKI Waldemar Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 
  4) głosów ważnych oddano 124; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 
  –  OSIADACZ Marlena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 44. 
Wybory do Rady Miejskiej w Mogielnicy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 013. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 312 osób, to jest 

47,23% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 10, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 134; 
  4) głosów ważnych oddano 1 105; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW GMINA MOGIELNICA-BEZPIECZNY DOM 
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  –  MICHALSKI Grzegorz 
  b) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI 
  –  ZAWALICH Jarosław 
  c) z listy nr 27 KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW 
  –  SAWICKI Bogdan 
  d) z listy nr 28 KWW MOJE MIASTO 
  –  FRASOŃSKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 
  4) głosów ważnych oddano 259; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI 
  –  WILEWSKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BABSKA-JAKUBCZAK Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 
  4) głosów ważnych oddano 204; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI 
  –  RYBAK Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 
  4) głosów ważnych oddano 250; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW UCZCIWA GMINA 
  –  PTASZEK Radosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 
  4) głosów ważnych oddano 197; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW UCZCIWA GMINA 
  –  DĄBROWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 
  4) głosów ważnych oddano 179; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW UCZCIWA GMINA 
  –  REK Rafał Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 168; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WRZOSEK Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 
  4) głosów ważnych oddano 229; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW 
  –  MICHALAK Barbara Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI 
  –  WASIAK Włodzimierz Zenon 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 211; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW GMINA MOGIELNICA-BEZPIECZNY DOM 
  –  BOGDAN Irena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 
  4) głosów ważnych oddano 219; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW 
  –  STĘPIEŃ Ireneusz Włodzimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 45. 
Wybory do Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 203. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 549 osób, to jest 

63,15% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 015; 
  4) głosów ważnych oddano 990; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  DZIUROWICZ Dariusz 
  b) z listy nr 27 KWW NOWE MIASTO NOWE JUTRO 
  –  PIETRUCHA Tomasz Marcin 
  c) z listy nr 28 KWW M I G NOWE MIASTO 2010 
  –  MOTYL Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 173; 
  4) głosów ważnych oddano 1 135; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ORZESZEK Stanisław 
  b) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI NOWE MIASTO 
  –  DUDEK Teresa Aniela 
  c) z listy nr 27 KWW NOWE MIASTO NOWE JUTRO 
  –  JĘDRYKA Tadeusz Jan 
  d) z listy nr 29 KWW POSTĘP I RZETELNOŚĆ 
  –  CZERWIOWSKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 
  4) głosów ważnych oddano 263; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OLSZAK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 
  4) głosów ważnych oddano 290; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI NOWE MIASTO 
  –  BORS Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 
  4) głosów ważnych oddano 321; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI NOWE MIASTO 
  –  LEWECKI Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 
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  4) głosów ważnych oddano 271; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TOMCZYK Kazimierz Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 
  4) głosów ważnych oddano 256; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI NOWE MIASTO 
  –  KRÓL Ignacy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282; 
  4) głosów ważnych oddano 281; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KACPRZYK Zbigniew Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 648; 
  4) głosów ważnych oddano 640; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BORS Mirosław 
  b) z listy nr 27 KWW NOWE MIASTO NOWE JUTRO 
  –  ZAJĄC Andrzej Włodzimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 46. 
Wybory do Rady Gminy w Pniewach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 715. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 709 osób, to jest 

72,92% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW DLA DOBRA GMINY PNIEWY 
  –  PIOTRKIEWICZ Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 
  4) głosów ważnych oddano 207; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STĘPNIEWSKI Rafał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 
  4) głosów ważnych oddano 203; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ERNEST Wojciech Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW DLA DOBRA GMINY PNIEWY 
  –  DURKA Bożena Katarzyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 
  4) głosów ważnych oddano 181; 
  5) radnym został wybrany: 



– 125 – 

  

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WOJTCZAK Zbigniew Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 
  4) głosów ważnych oddano 149; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA PNIEWY 
  –  KRZEMIŃSKA Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 169; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW DLA DOBRA GMINY PNIEWY 
  –  SOWIŃSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 
  4) głosów ważnych oddano 126; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOWALCZYK Ewa Halina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 
  4) głosów ważnych oddano 215; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHWALIBÓG Iwona Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 
  4) głosów ważnych oddano 215; 
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  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNA GMINA 
  –  KACZMARCZYK Barbara Stanisława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 
  4) głosów ważnych oddano 215; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MARCZAK Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA PNIEWY 
  –  HORST Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 
  4) głosów ważnych oddano 179; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA PNIEWY 
  –  ŁYSZKOWSKI Władysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 
  4) głosów ważnych oddano 212; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOZA Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 
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  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ROKOSZ Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 47. 
Wybory do Rady Miejskiej w Warce 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15 214. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 352 osób, to jest 

54,90% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 576; 
  4) głosów ważnych oddano 568; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW DLA MIASTA I GMINY 
  –  BATTE Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 609; 
  4) głosów ważnych oddano 593; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW "WSPÓLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA" 
  –  BIENIAS Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 629; 
  4) głosów ważnych oddano 612; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW "WSPÓLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA" 
  –  RZEŹNIK Aldona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 512; 
  4) głosów ważnych oddano 497; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW DLA MIASTA I GMINY 
  –  NIEDZIAŁEK Marek Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 798; 
  4) głosów ważnych oddano 789; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW "WSPÓLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA" 
  –  PACHOLCZAK Krystyna Olga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 510; 
  4) głosów ważnych oddano 493; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW "WSPÓLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA" 
  –  GABLER Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 545; 
  4) głosów ważnych oddano 520; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW "WSPÓLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA" 
  –  SASIN-KUTYNA Urszula Czesława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 980; 
  4) głosów ważnych oddano 956; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW DLA MIASTA I GMINY 
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  –  ORLIK Urszula Ewa 
  b) z listy nr 28 KWW "WSPÓLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA" 
  –  CELEJEWSKI Łukasz Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 453; 
  4) głosów ważnych oddano 446; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW DLA MIASTA I GMINY 
  –  ŻELECHOWSKI Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 535; 
  4) głosów ważnych oddano 530; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW DLA MIASTA I GMINY 
  –  MARSZAŁEK Arkadiusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 603; 
  4) głosów ważnych oddano 595; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW "WSPÓLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA" 
  –  WRONIEWICZ Mirosława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 547; 
  4) głosów ważnych oddano 535; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW DLA MIASTA I GMINY 
  –  PIEKARNIAK Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 577; 
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  4) głosów ważnych oddano 569; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW "WSPÓLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA" 
  –  WIADROWSKI Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 478; 
  4) głosów ważnych oddano 473; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW DLA MIASTA I GMINY 
  –  SOBIERAJ Tadeusz Ignacy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 48. 
Wybory do Rady Gminy w Garbatce - Letnisko 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 429. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 650 osób, to jest 

59,83% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 373; 
  4) głosów ważnych oddano 365; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW ROBERTA KOWALCZYKA 
  –  MAZUR Włodzimierz 
  –  MIECZYŃSKA Aleksandra 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 553; 
  4) głosów ważnych oddano 526; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW ROBERTA KOWALCZYKA 
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  –  KIBIL Paweł 
  b) z listy nr 26 KW "PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA" 
  –  WITKOWSKI Waldemar Czesław 
  c) z listy nr 27 KWW TADEUSZA MOLENDY 
  –  BERNACIK Marianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 825; 
  4) głosów ważnych oddano 792; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW ROBERTA KOWALCZYKA 
  –  ANGLISZ Marek 
  –  DZIEDZICKI Mirosław 
  b) z listy nr 26 KW "PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA" 
  –  PIECHOTA Marianna 
  c) z listy nr 27 KWW TADEUSZA MOLENDY 
  –  CIELOCH Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 
  4) głosów ważnych oddano 270; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW ROBERTA KOWALCZYKA 
  –  KOŁDEJ Marcin 
  –  STACHURSKI Janusz Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 
  4) głosów ważnych oddano 236; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW ROBERTA KOWALCZYKA 
  –  GUZA Cecylia 
  –  WDOWIAK Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 
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  4) głosów ważnych oddano 184; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW TADEUSZA MOLENDY 
  –  ZIEMKA Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 
  4) głosów ważnych oddano 182; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ROBERTA KOWALCZYKA 
  –  SEKUŁA Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 49. 
Wybory do Rady Gminy w Głowaczowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 274. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 244 osób, to jest 

67,64% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 337; 
  4) głosów ważnych oddano 325; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 30 KWW STANISŁAWA LIPSKIEGO 
  –  LIPSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 
  4) głosów ważnych oddano 251; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA 
  –  CICHOCKI Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 720; 
  4) głosów ważnych oddano 697; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA 
  –  FLAK Kazimierz 
  b) z listy nr 28 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  KRUPIŃSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 
  4) głosów ważnych oddano 261; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA 
  –  DABIŃSKA Bożena Marianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 
  4) głosów ważnych oddano 196; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW GMINA BEZ PODZIAŁÓW 
  –  SKIBA Grażyna Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 
  4) głosów ważnych oddano 270; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA 
  –  ĆWIEK Bożena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 
  4) głosów ważnych oddano 313; 
  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA 
  –  MARCZAK Janina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 834; 
  4) głosów ważnych oddano 816; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 29 KWW PRZEJRZYSTA UCZCIWA GMINA GŁOWACZÓW 
  –  NOWOCIEŃ Edmund 
  b) z listy nr 32 KWW NIEZALEŻNA BRZÓZA 
  –  CIEŚLAK Tadeusz Wiesław 
  –  MĄKOSA Cezary Radosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 
  4) głosów ważnych oddano 308; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KW "PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA" 
  –  BARAN Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 213; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA 
  –  KAPUSTA Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 505; 
  4) głosów ważnych oddano 493; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KW "PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA" 
  –  KOŁODZIEJCZYK Alina Marianna 
  b) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA 
  –  BOLEK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 50. 
Wybory do Rady Gminy w Gniewoszowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 182. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 890 osób, to jest 

59,40% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 2, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309; 
  4) głosów ważnych oddano 297; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSÓW 
  –  KUBICKA Danuta 
  –  SZCZEPANIAK Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSÓW 
  –  BĄK Roman 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
  4) głosów ważnych oddano 125; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSÓW 
  –  GAWINEK Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 
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  4) głosów ważnych oddano 242; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSÓW 
  –  TYBURCY Jan 
  b) z listy nr 26 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  ZYZEK Krzysztof Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SZYMAŃSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
  4) głosów ważnych oddano 147; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  STRZELECKI Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSÓW 
  –  BANAŚ Maria Halina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 
  4) głosów ważnych oddano 207; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSÓW 
  –  KAMIONKA Łukasz 
  –  PUŁKA Jan Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 
  4) głosów ważnych oddano 128; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSÓW 
  –  JAKUBOWSKA Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 
  4) głosów ważnych oddano 111; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GUGAŁA Andrzej Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 
  4) głosów ważnych oddano 263; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PYTRUS Roman Paweł 
  b) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSÓW 
  –  KARSZNIA Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 51. 
Wybory do Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 167. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 196 osób, to jest 

69,34% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 407; 
  4) głosów ważnych oddano 394; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MICHALSKI Zbigniew 
  b) z listy nr 26 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW 
  –  STRZELCZYK Wiesław Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW GRABÓW 2014 
  –  KACZMARCZYK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 
  4) głosów ważnych oddano 130; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ADAMCZYK Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 
  4) głosów ważnych oddano 154; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW GRABÓW 2014 
  –  PODYMNIAK Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 
  4) głosów ważnych oddano 88; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CICHOWLAS Sławomir Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 139 – 

  

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 
  4) głosów ważnych oddano 127; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  ZARĘBA Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 
  4) głosów ważnych oddano 149; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOCYK Stanisław Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  GIZA Waldemar Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 
  4) głosów ważnych oddano 251; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WOŹNIAK Izabela 
  –  BĄBA Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 
  4) głosów ważnych oddano 109; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
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  –  BOGUMIŁ Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 
  4) głosów ważnych oddano 116; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  URAWSKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW GRABÓW 2014 
  –  POTRZEBOWSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KACA Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 52. 
Wybory do Rady Gminy w Magnuszewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 876. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 339 osób, to jest 

68,48% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 3, nr 5, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 608; 
  4) głosów ważnych oddano 588; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DAWIDOWSKI Stanisław Feliks 
  –  SMYKIEWICZ Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 378; 
  4) głosów ważnych oddano 359; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOCYK Leszek 
  b) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW 
  –  KOWALCZYK Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WITKOWSKI Jan Wiesław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 
  4) głosów ważnych oddano 211; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW 
  –  KAPUSTA Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW 
  –  KRZEŚNIAK Janina Ewa 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 
  4) głosów ważnych oddano 251; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SOBIERAJ Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 
  4) głosów ważnych oddano 265; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 29 KWW SKW WILCZKOWICE DOLNE 
  –  CWYL Marzanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 
  4) głosów ważnych oddano 242; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW CHMIELEW-KĘPA SKÓRECKA 
  –  WARGOCKA Wiesława Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 
  4) głosów ważnych oddano 234; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW 
  –  WDOWIAK Bernard Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 
  4) głosów ważnych oddano 182; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW 
  –  RYBARCZYK Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 
  4) głosów ważnych oddano 322; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW 
  –  OLEKSIAK Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314; 
  4) głosów ważnych oddano 308; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW 
  –  MISIEK Szczepan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 
  4) głosów ważnych oddano 264; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW 
  –  STASZEWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 53. 
Wybory do Rady Gminy w Sieciechowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 374. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 945 osób, to jest 

57,65% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 
  4) głosów ważnych oddano 151; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINY SIECIECHÓW 
  –  SZEWC Mirosław Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 
  4) głosów ważnych oddano 241; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZEJRZYSTA GMINA 
  –  PACHOCKA Mirosława Bożena 
  b) z listy nr 26 KWW GMINY SIECIECHÓW 
  –  PUŁKA Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304; 
  4) głosów ważnych oddano 300; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINY SIECIECHÓW 
  –  WÓJCIK Zofia 
  b) z listy nr 29 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  SIEK Stefan Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 83; 
  4) głosów ważnych oddano 82; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZEJRZYSTA GMINA 
  –  POTYRA Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
  4) głosów ważnych oddano 129; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINY SIECIECHÓW 
  –  GUBA Arkadiusz Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 
  4) głosów ważnych oddano 99; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINY SIECIECHÓW 
  –  BACZKOWSKI Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 67; 
  4) głosów ważnych oddano 66; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZEJRZYSTA GMINA 
  –  BORYCZKA Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 
  4) głosów ważnych oddano 114; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZEJRZYSTA GMINA 
  –  KOCON Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 
  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KW "PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA" 
  –  MASTALERZ Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 602; 
  4) głosów ważnych oddano 585; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZEJRZYSTA GMINA 



– 146 – 

  

  –  SZEWC Danuta 
  b) z listy nr 26 KWW GMINY SIECIECHÓW 
  –  GUBA Ewelina 
  c) z listy nr 27 KW "PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA" 
  –  KALBARCZYK Mirosław 
  –  OCHOCKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 54. 
Wybory do Rady Gminy Jabłonna 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11 798. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 041 osób, to jest 

51,20% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 494; 
  4) głosów ważnych oddano 1 457; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  LINDNER Agata Elżbieta 
  –  KUBALSKI Dariusz Jakub 
  –  GARBACZEWSKI Zbigniew 
  b) z listy nr 27 KWW OLGI MUNIAK 
  –  ZWIERZCHLEWSKA Halina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 092; 
  4) głosów ważnych oddano 1 069; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW OLGI MUNIAK 
  –  KOWALIK Włodzimierz 
  –  WODZYŃSKI Tomasz 
  –  ZIELIŃSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 118; 
  4) głosów ważnych oddano 1 085; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "ZMIENIAJMY RAZEM" 
  –  CZYŻEWSKA Edyta Anna 
  b) z listy nr 27 KWW OLGI MUNIAK 
  –  MAJEWSKA Bogumiła 
  –  GONTARSKA Iwona Stanisława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 458; 
  4) głosów ważnych oddano 1 428; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW ALTERNATYWA DLA CHOTOMOWA 
  –  GRZYBEK Mariusz 
  –  JEZIERSKA Monika Agnieszka 
  b) z listy nr 27 KWW OLGI MUNIAK 
  –  SAKS Danuta Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 472; 
  4) głosów ważnych oddano 469; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW OLGI MUNIAK 
  –  ŚWIĄTKO Dorota Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 407; 
  4) głosów ważnych oddano 394; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW OLGI MUNIAK 
  –  GAŁECKA Teresa Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 55. 
Wybory do Rady Gminy Nieporęt 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 992. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 781 osób, to jest 

57,86% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 889; 
  4) głosów ważnych oddano 1 850; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW LEPSZA GMINA - NIEPORĘT XXI 
  –  OLECHOWSKI Andrzej 
  b) z listy nr 25 KWW "MACIEJA MAZURA" 
  –  GRZEŚKIEWICZ Anna 
  –  KAWKA Jarosław Mariusz 
  c) z listy nr 37 KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 
  –  SOŁTYS Zenobia Józefa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 771; 
  4) głosów ważnych oddano 715; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW LEPSZA GMINA - NIEPORĘT XXI 
  –  PIETRUCHA Piotr 
  b) z listy nr 25 KWW "MACIEJA MAZURA" 
  –  KOPERSKI Jarosław Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 657; 
  4) głosów ważnych oddano 639; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW "MACIEJA MAZURA" 
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  –  MADEJ Roman Stanisław 
  b) z listy nr 35 KWW ANDRZEJA WOJCIECHOWSKIEGO 
  –  WOJCIECHOWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 452; 
  4) głosów ważnych oddano 442; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "MACIEJA MAZURA" 
  –  WOŹNIAKOWSKI Eugeniusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 
  4) głosów ważnych oddano 312; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "MACIEJA MAZURA" 
  –  PISAREK Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 
  4) głosów ważnych oddano 217; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW LEPSZA GMINA - NIEPORĘT XXI 
  –  REMBELSKI Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 345; 
  4) głosów ważnych oddano 343; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW SMOG 
  –  KAIM-ZAJĄCZKOWSKA Krystyna Katarzyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 377; 
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  4) głosów ważnych oddano 371; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "MACIEJA MAZURA" 
  –  OSZCZYK Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 337; 
  4) głosów ważnych oddano 328; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "MACIEJA MAZURA" 
  –  KAMIŃSKI Krzysztof Florian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408; 
  4) głosów ważnych oddano 402; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 38 KWW "RYSZARDA WIŚNIEWSKIEGO" 
  –  WIŚNIEWSKI Ryszard Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 56. 
Wybory do Rady Miejskiej w Serocku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 976. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 764 osób, to jest 

47,75% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 573; 
  4) głosów ważnych oddano 1 519; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MATUSZEWSKA Justyna Ewa 
  b) z listy nr 24 KWW "NASZA WOLA" ŚWIĄTECKI RYSZARD 
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  –  SZAJDA Marek 
  c) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE SEROCK 2010 
  –  BORKOWSKI Artur Krzysztof 
  –  ZAWADZKA Maria 
  d) z listy nr 36 KWW AGNIESZKI OKTABA 
  –  OKTABA Agnieszka Martyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 
  4) głosów ważnych oddano 238; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 
  –  GRYC Iwona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 
  4) głosów ważnych oddano 327; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE SEROCK 2010 
  –  ŻMIJEWSKI Wiesław Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 
  4) głosów ważnych oddano 317; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 
  –  KRZYCZKOWSKI Stanisław Szczepan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 
  4) głosów ważnych oddano 339; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KACZMARSKA Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 423; 
  4) głosów ważnych oddano 413; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE SEROCK 2010 
  –  LUTOMIRSKI Józef Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 501; 
  4) głosów ważnych oddano 489; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE SEROCK 2010 
  –  BILIŃSKI Marek Jan 
  –  SKOŚKIEWICZ Włodzimierz Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 
  4) głosów ważnych oddano 206; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE SEROCK 2010 
  –  KOPKA Seweryn Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350; 
  4) głosów ważnych oddano 344; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 32 KWW W JEDNOŚCI SIŁA RAFAŁ TYKA 
  –  TYKA Rafał Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 462; 
  4) głosów ważnych oddano 458; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 34 KWW MIROSŁAWA PAKUŁY 
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  –  PAKUŁA Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 57. 
Wybory do Rady Gminy Wieliszew 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 668. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 101 osób, to jest 

58,85% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 706; 
  4) głosów ważnych oddano 699; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYJAZNA GMINA 
  –  BIEŃKOWSKI Grzegorz 
  b) z listy nr 29 KWW GMINA TO LUDZIE 
  –  FABISIAK Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 356; 
  4) głosów ważnych oddano 349; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYJAZNA GMINA 
  –  CIEŚLIŃSKI Janusz Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 373; 
  4) głosów ważnych oddano 367; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "POROZUMIENIE" 
  –  ZBROCH Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 700; 
  4) głosów ważnych oddano 676; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW PAWŁA KOWNACKIEGO 
  –  WOJCIECHOWSKI Sławomir 
  b) z listy nr 27 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
  –  DONAT Magdalena Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 632; 
  4) głosów ważnych oddano 1 601; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW PAWŁA KOWNACKIEGO 
  –  KWIATKOWSKA Grażyna 
  –  BORZEWSKI Józef 
  b) z listy nr 25 KWW PRZYJAZNA GMINA 
  –  SNOPEK Andrzej 
  c) z listy nr 29 KWW GMINA TO LUDZIE 
  –  MIĘTEK Łukasz Piotr 
  d) z listy nr 30 KWW NOWOCZESNY WIELISZEW 
  –  KUCIŃSKI Jacek Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 701; 
  4) głosów ważnych oddano 694; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW "POROZUMIENIE" 
  –  SOŁTYS Jan Zbigniew 
  –  MIĘTEK Artur 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 633; 
  4) głosów ważnych oddano 625; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW "ETYKA I PRAWO" 
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  –  ZEZOŃ Edwin Eugeniusz 
  –  PRZYBYSZ Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 58. 
Wybory do Rady Gminy w Chotczy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 963. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 260 osób, to jest 

64,19% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 11, nr 12, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 
  4) głosów ważnych oddano 142; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 
  –  ŁYJAK Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 
  4) głosów ważnych oddano 125; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ZAWOLSKI Przemysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 
  4) głosów ważnych oddano 100; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAGIEREK Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 77; 
  4) głosów ważnych oddano 73; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SAŁATA Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
  4) głosów ważnych oddano 115; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WITCZAK Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 
  4) głosów ważnych oddano 99; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SZYMAŃSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 
  4) głosów ważnych oddano 102; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  FIGURA Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58; 
  4) głosów ważnych oddano 57; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  RUDOLF Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 
  4) głosów ważnych oddano 87; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHOŁUJ Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 77; 
  4) głosów ważnych oddano 77; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZĄD 
  –  KWIECIEŃ Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOWALCZYK Monika 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WOŹNIAK Dorota 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 67; 
  4) głosów ważnych oddano 65; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GRZESZCZYK Sławomir Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 
  4) głosów ważnych oddano 103; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ROGALA Renata Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 
  4) głosów ważnych oddano 84; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŚMIETANKA Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 59. 
Wybory do Rady Gminy w Ciepielowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 782. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 443 osób, to jest 

51,09% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 
  4) głosów ważnych oddano 208; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELÓW 
  –  OSTROWSKI Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 
  4) głosów ważnych oddano 225; 
  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELÓW 
  –  NIZIŃSKA Ewa Izabela 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 406; 
  4) głosów ważnych oddano 382; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI CIEPIELÓW 
  –  RUSIN Tomasz 
  –  MORDAK Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELÓW 
  –  KORCZAK Andrzej Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 
  4) głosów ważnych oddano 236; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELÓW 
  –  CHOJAK Witold 
  –  GRZESZCZYK Jerzy Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 
  4) głosów ważnych oddano 257; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELÓW 
  –  MATYSIAK Janusz Marek 
  –  NOWAKOWSKA Agata Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 



– 160 – 

  

  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 
  4) głosów ważnych oddano 100; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELÓW 
  –  CHYŁA Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 
  4) głosów ważnych oddano 105; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELÓW 
  –  CHOROŚ Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 312; 
  4) głosów ważnych oddano 304; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELÓW 
  –  CZAPLA Waldemar 
  –  LENART Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 
  4) głosów ważnych oddano 158; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KW LIGA POLSKICH RODZIN 
  –  DRĄG Radosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHOROŚ Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 60. 
Wybory do Rady Miejskiej w Lipsku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 150. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 680 osób, to jest 

51,15% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 7, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 650; 
  4) głosów ważnych oddano 623; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW NIEZALEŻNI RAZEM 
  –  PATYK Michał Hubert 
  –  ŁATA Marek Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 717; 
  4) głosów ważnych oddano 690; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW NIEZALEŻNI RAZEM 
  –  JABŁOŃSKA Mirosława 
  –  MISIAK Włodzimierz Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370; 
  4) głosów ważnych oddano 342; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NIEZALEŻNI RAZEM 
  –  MADEJSKI Roman Stefan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 
  4) głosów ważnych oddano 307; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZĄD 
  –  TRACZYK Waldemar Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 574; 
  4) głosów ważnych oddano 545; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW NIEZALEŻNI RAZEM 
  –  STOLAREK Anna 
  b) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZĄD 
  –  MAREK Włodzimierz Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 
  4) głosów ważnych oddano 339; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZĄD 
  –  BURDON Urszula 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW TWÓJ RADNY 
  –  KRZYCZKOWSKI Tomasz Stanisław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 
  4) głosów ważnych oddano 235; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NIEZALEŻNI RAZEM 
  –  KRUKOWSKI Witold Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 
  4) głosów ważnych oddano 323; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAMERSKI Dariusz Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 
  4) głosów ważnych oddano 359; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NIEZALEŻNI RAZEM 
  –  ZAJĄC Jacek Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 
  4) głosów ważnych oddano 325; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 
  –  BUREK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 404; 
  4) głosów ważnych oddano 393; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NIEZALEŻNI RAZEM 
  –  STĘPIEŃ Zenon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 61. 
Wybory do Rady Gminy Rzeczniów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 887. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 097 osób, to jest 
53,95% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 
  4) głosów ważnych oddano 330; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CIUCIAS Zenon 
  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  GIEMZA Aneta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  NIEDZIELA Lidia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PASTUSZKA Witold Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 
  4) głosów ważnych oddano 131; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŻUREK Wioletta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 
  4) głosów ważnych oddano 219; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BUGAJ Marek Grzegorz 
  b) z listy nr 27 KWW NIEZALEŻNI RAZEM 
  –  FERYNIEC Leszek Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 297; 
  4) głosów ważnych oddano 284; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHOŁUJ Teresa 
  –  GĘBUSIA Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 
  4) głosów ważnych oddano 109; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CZARNECKI Stanisław Bolesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SYPUŁA Mariusz Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 
  4) głosów ważnych oddano 219; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  DERLATKA Stanisław Julian 
  –  KRAJEWSKA-WRÓBEL Bożena Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 
  4) głosów ważnych oddano 128; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  PĘKALA Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 
  4) głosów ważnych oddano 104; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BOREK Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 62. 
Wybory do Rady Gminy Sienno 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 261. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 836 osób, to jest 

53,91% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 489; 
  4) głosów ważnych oddano 473; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SIECZKA Krzysztof 
  b) z listy nr 24 KWW DLA GMINY SIENNO 
  –  KACZOROWSKI Wojciech Władysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 
  –  ZAGOŻDŻON Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ĆWIK Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 
  4) głosów ważnych oddano 224; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PASTUSZKA Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZĄD 
  –  JERUZAL Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 
  4) głosów ważnych oddano 128; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  BUREK Wojciech Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 
  4) głosów ważnych oddano 177; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ĆWIKLIŃSKI Antoni Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 
  4) głosów ważnych oddano 215; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAZUR Adam Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
  4) głosów ważnych oddano 123; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ŁEPECKA Lidia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 151; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAŁACZEK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 
  4) głosów ważnych oddano 179; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 24 KWW DLA GMINY SIENNO 
  –  HEBA Adam Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 
  –  MAZUR Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW DLA GMINY SIENNO 
  –  TUZINEK Zbigniew Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 
  4) głosów ważnych oddano 199; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BARANOWSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 63. 
Wybory do Rady Gminy w Solcu nad Wisłą 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 614. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 811 osób, to jest 

60,92% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 633; 
  4) głosów ważnych oddano 613; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW ROZWÓJ GMINY 
  –  SZOŁAJSKI Marian Jacek 
  –  NOWAK Marek Zdzisław 
  –  ZARZYCKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOZŁOWSKA Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 297; 
  4) głosów ważnych oddano 289; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ĆWINTAL Renata Ewa 
  b) z listy nr 25 KWW ROZWÓJ GMINY 
  –  LICHOTA Krzysztof Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 
  4) głosów ważnych oddano 226; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZĄD 
  –  STUDNIARZ Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
  4) głosów ważnych oddano 189; 
  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 
  –  KOWALSKA Małgorzata Halina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 
  4) głosów ważnych oddano 276; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW ROZWÓJ GMINY 
  –  MIŁEK Agnieszka 
  b) z listy nr 28 KWW NIEZALEŻNI RAZEM 
  –  TRELA Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 587; 
  4) głosów ważnych oddano 573; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW ROZWÓJ GMINY 
  –  MAJEWSKA Celina 
  –  BURDON Jerzy Jan 
  b) z listy nr 26 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 
  –  RUTKOWSKA Monika Wioletta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 373; 
  4) głosów ważnych oddano 366; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KIELOCH Marek Jan 
  b) z listy nr 26 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 
  –  MORAWSKA Anna Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 64. 
Wybory do Rady Gminy w Huszlewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 299. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 375 osób, to jest 
59,81% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 9, w którym 
liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 
  4) głosów ważnych oddano 240; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZUMIEC Wiesław 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SULIMA Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 
  4) głosów ważnych oddano 98; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KOŹLUK Stefan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ŁUKASZUK VEL OLEKSIUK Kazimierz 
  b) z listy nr 25 KWW MAKARÓWKA PLUS 
  –  STAŃCZUK Zbigniew Wacław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 
  4) głosów ważnych oddano 76; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 24 KWW ŁOSICKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
  –  BARTNICZUK Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 
  4) głosów ważnych oddano 93; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW ŁOSICKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
  –  HUBICA Bożena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 
  4) głosów ważnych oddano 71; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WAWRYNIUK Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 
  4) głosów ważnych oddano 123; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  GEZ Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 
  4) głosów ważnych oddano 112; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  HORNOWSKI Rafał Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  DOMAŃSKI Czesław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 
  4) głosów ważnych oddano 87; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GŁUCHOWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 
  4) głosów ważnych oddano 90; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BORYSIUK Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 
  4) głosów ważnych oddano 107; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW ŁOSICKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
  –  SZAREK Katarzyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 
  4) głosów ważnych oddano 89; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  HORNOWSKI Stanisław Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 65. 
Wybory do Rady Miasta i Gminy Łosice 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 254. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 434 osób, to jest 

47,91% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 704; 
  4) głosów ważnych oddano 684; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOSMALA Teresa Mirosława 
  b) z listy nr 27 KWW ŁOSICKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
  –  OKSIUTA Marianna Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 758; 
  4) głosów ważnych oddano 734; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CELIŃSKA Marianna Janina 
  b) z listy nr 27 KWW ŁOSICKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
  –  TROCEWICZ Teresa Alicja 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 308; 
  4) głosów ważnych oddano 302; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  DYMOWSKI Mirosław Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 561; 
  4) głosów ważnych oddano 550; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  OBZEJTA Błażej Jan 
  b) z listy nr 31 KWW "OSIEDLA SIENKIEWICZA" 
  –  DOŁĘGOWSKA Wanda Janina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 573; 
  4) głosów ważnych oddano 560; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW BĄDŹMY RAZEM 
  –  MIECHOWIECKI Mirosław Ryszard 
  b) z listy nr 27 KWW ŁOSICKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
  –  LEWCZUK Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 
  4) głosów ważnych oddano 221; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
  –  JASZCZUK Zbigniew Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 
  4) głosów ważnych oddano 198; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW NASZA GMINA ŁOSICE 
  –  CHOMICKI Henryk Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 
  4) głosów ważnych oddano 318; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW NASZA GMINA ŁOSICE 
  –  JÓŹWIACZUK Romuald Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 
  4) głosów ważnych oddano 244; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW ŁOSICKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
  –  CIEŚLUK Radosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 
  4) głosów ważnych oddano 232; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TARKOWSKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 
  4) głosów ważnych oddano 268; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 29 KWW NASZA GMINA ŁOSICE 
  –  SEMENIUK Bogusława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 66. 
Wybory do Rady Gminy Olszanka 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 986. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 100 osób, to jest 

55,39% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 5, nr 9, nr 10, 

nr 11, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 
mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 
  4) głosów ważnych oddano 151; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WOJTCZUK Dariusz 
  –  STEFANIUK Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 
  4) głosów ważnych oddano 115; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA 
  –  IZDEBSKI Bronisław Aleksander 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 
  4) głosów ważnych oddano 96; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LITWINIUK Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA 
  –  FILIPIUK Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA 
  –  IZDEBSKI Grzegorz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 
  4) głosów ważnych oddano 80; 



– 179 – 

  

  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA 
  –  JANUSZEWSKI Danek Alojzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 
  4) głosów ważnych oddano 91; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHWALCZUK Wiesława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 71; 
  4) głosów ważnych oddano 71; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BURCZAK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BIERNACKI Jacek 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA 
  –  KONDRACIUK Tadeusz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA 
  –  ROMANIUK Krzysztof 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 
  4) głosów ważnych oddano 94; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA 
  –  SKOLIMOWSKI Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 
  4) głosów ważnych oddano 245; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA 
  –  SZANIAWSKA Anna 
  –  UŁASIUK Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 67. 
Wybory do Rady Gminy Platerów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 308. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 432 osób, to jest 

43,29% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 3, nr 8, nr 9, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 
  4) głosów ważnych oddano 103; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ŁOSICKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
  –  KINOWSKI Kazimierz Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 
  4) głosów ważnych oddano 115; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CZMOCH Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MUSIEJCZUK Janusz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 
  4) głosów ważnych oddano 119; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  IWANIUK Lucjan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LEWCZUK Andrzej Józef 
  –  WARCZYK Irena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 
  4) głosów ważnych oddano 326; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BARANOW Wiktor 
  –  KAZUN Dariusz Tadeusz 
  –  SZANIAWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KLIMASZEWSKI Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHWEDORCZUK Roman 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOWALCZYK Adam 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 65; 
  4) głosów ważnych oddano 65; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MICHALAK Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
  4) głosów ważnych oddano 121; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BARTOSZUK Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
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  4) głosów ważnych oddano 195; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
  –  RACZUK Daniel 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 68. 
Wybory do Rady Gminy w Sarnakach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 289. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 419 osób, to jest 

56,40% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 614; 
  4) głosów ważnych oddano 602; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BARTOSZEWSKI Mieczysław Józef 
  b) z listy nr 24 KWW ROZWÓJ PLUS AKTYWNOŚĆ 
  –  KONDRATIUK Bazyl 
  –  BRONISZ Marian Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
  4) głosów ważnych oddano 145; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  DOMAŃSKI Czesław Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 
  4) głosów ważnych oddano 126; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 24 KWW ROZWÓJ PLUS AKTYWNOŚĆ 
  –  KŁYKOCIŃSKI Ignacy Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 
  4) głosów ważnych oddano 133; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ROZWÓJ PLUS AKTYWNOŚĆ 
  –  KOŚCIAN Bogusław Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ROZWÓJ PLUS AKTYWNOŚĆ 
  –  MACIEJUK Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 
  4) głosów ważnych oddano 159; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW ROZWÓJ PLUS AKTYWNOŚĆ 
  –  ORESZCZUK Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 
  4) głosów ważnych oddano 109; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW ROZWÓJ PLUS AKTYWNOŚĆ 
  –  FILIPIUK Justyna Marianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 
  4) głosów ważnych oddano 115; 
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  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW ROZWÓJ PLUS AKTYWNOŚĆ 
  –  KLIMIUK Magdalena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 
  4) głosów ważnych oddano 185; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  JUŃCZYK Szczepan Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 
  4) głosów ważnych oddano 165; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STASIUK Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 
  4) głosów ważnych oddano 168; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KARWACKI Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
  4) głosów ważnych oddano 188; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ROZWÓJ PLUS AKTYWNOŚĆ 
  –  WAWRYNIUK Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 
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  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DZIWIŃSKA Renata Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 69. 
Wybory do Rady Gminy w Starej Kornicy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 038. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 241 osób, to jest 

55,50% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 
  4) głosów ważnych oddano 152; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BARDADIN Halina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 
  4) głosów ważnych oddano 132; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
  –  WOJCIESZUK Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 
  4) głosów ważnych oddano 88; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
  –  ZAŃKO Bernardyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 
  4) głosów ważnych oddano 191; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
  –  NIEDŹWIEDZIUK Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 566; 
  4) głosów ważnych oddano 546; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA STARA KORNICA 
  –  HULIŃSKA Elwira 
  –  MACIEJUK Stanisław Henryk 
  b) z listy nr 25 KWW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
  –  GUZ Dariusz Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 
  4) głosów ważnych oddano 205; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW STRAŻAK GMINY KORNICA 
  –  DANILUK Marian Edward 
  –  DANILUK Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
  4) głosów ważnych oddano 129; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MARKOWSKI Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 
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  4) głosów ważnych oddano 98; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW STRAŻAK GMINY KORNICA 
  –  ILCZUK Tadeusz Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 158; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
  –  SZPURA Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 
  4) głosów ważnych oddano 216; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
  –  SZYMANIUK Katarzyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 
  4) głosów ważnych oddano 98; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
  –  MIELNICZUK Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
  –  JANCZUK Ignacy Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 70. 
Wybory do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 163. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 175 osób, to jest 

51,15% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 
  4) głosów ważnych oddano 304; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO MAKÓW 
  –  ZALEWSKI Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 
  4) głosów ważnych oddano 339; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  CHRZANOWSKI Remigiusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 
  4) głosów ważnych oddano 271; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO MAKÓW 
  –  RZEWNICKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 
  4) głosów ważnych oddano 302; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  RUTKOWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 
  4) głosów ważnych oddano 226; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  BRONOWICZ Andrzej Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234; 
  4) głosów ważnych oddano 212; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MOJE MIASTO MAKÓW 
  –  JAROSZEWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 
  4) głosów ważnych oddano 213; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  KUBASZEWSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 
  4) głosów ważnych oddano 210; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  TYJEWSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 
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  4) głosów ważnych oddano 267; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  GREGORCZYK Wiesława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 
  4) głosów ważnych oddano 217; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO MAKÓW 
  –  MICHALSKA Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 
  4) głosów ważnych oddano 266; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  BARAŃSKI Rafał Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 
  4) głosów ważnych oddano 253; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO MAKÓW 
  –  SZCZUCIŃSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 
  4) głosów ważnych oddano 202; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MOJE MIASTO MAKÓW 
  –  DĄBROWSKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 366; 
  4) głosów ważnych oddano 348; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO MAKÓW 
  –  ZABIELSKI Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334; 
  4) głosów ważnych oddano 319; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO MAKÓW 
  –  MIECZNIKOWSKI Dariusz Artur 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 71. 
Wybory do Rady Gminy Czerwonka 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 150. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 705 osób, to jest 

79,30% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 
  4) głosów ważnych oddano 218; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KWW PAWŁA KACPRZYKOWSKIEGO 
  –  KOWALCZYK Krystyna 
  b) z listy nr 24 KWW MARKA 
  –  JUSIŃSKI Marek Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 
  4) głosów ważnych oddano 117; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 22 KWW "GMINA CZERWONKA" 
  –  KOZŁOWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 211; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KWW PAWŁA KACPRZYKOWSKIEGO 
  –  OPACKI Andrzej 
  –  WIDOMSKI Wiesław Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 
  4) głosów ważnych oddano 201; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW "GMINA CZERWONKA" 
  –  WĄDOŁEK Jan 
  –  LESZCZYŃSKI Witold Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 
  4) głosów ważnych oddano 105; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "GMINA CZERWONKA" 
  –  KMIOŁEK Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KWW PAWŁA KACPRZYKOWSKIEGO 
  –  BALCERZAK Piotr 
  b) z listy nr 22 KWW "GMINA CZERWONKA" 
  –  KLUCZEK Jan Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 
  4) głosów ważnych oddano 151; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZWEJKOWSKI Arkadiusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 137; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "GMINA CZERWONKA" 
  –  LECHMAŃSKI Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 
  4) głosów ważnych oddano 123; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW KRYSTYNY ZERA 
  –  ZERA Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 
  4) głosów ważnych oddano 111; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW PAWŁA KACPRZYKOWSKIEGO 
  –  KRZYŻEWSKA Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
  4) głosów ważnych oddano 127; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW PAWŁA KACPRZYKOWSKIEGO 
  –  OKRĄGLIŃSKA Iwona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 195 – 

  

Rozdział 72. 
Wybory do Rady Gminy Karniewo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 253. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 517 osób, to jest 

59,18% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 477; 
  4) głosów ważnych oddano 457; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  KACPRZAK Zbigniew 
  b) z listy nr 23 KWW "RODZINA" 
  –  ZAJĄC Waldemar Stanisław 
  c) z listy nr 25 KWW "OŚWIATA" 
  –  KUCZYŃSKA Barbara Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  SIEŃKOWSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 426; 
  4) głosów ważnych oddano 416; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHEŁCHOWSKI Andrzej Tadeusz 
  –  SZCZEPAŃSKI Adam 
  b) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
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  –  JAROSZEWSKA Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 
  4) głosów ważnych oddano 226; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  KAŹMIERCZAK Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 188; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  JACKOWSKA Beata Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 
  4) głosów ważnych oddano 184; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GRABOWSKA Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 
  4) głosów ważnych oddano 245; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MILEWSKA Bogusława Ewa 
  b) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  GÓRSKI Mieczysław Edward 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
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  4) głosów ważnych oddano 191; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KARKOWSKA Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 386; 
  4) głosów ważnych oddano 381; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  CHRZANOWSKI Marcin 
  b) z listy nr 22 KWW CZARNOSTÓW 
  –  WITKOWSKA Jadwiga Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 73. 
Wybory do Rady Gminy Krasnosielc 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 345. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 177 osób, to jest 

59,44% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 614; 
  4) głosów ważnych oddano 585; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KWW "STAWIAMY NA AKTYWNYCH" 
  –  BIELAWSKA Małgorzata 
  –  ŻEBROWSKI Zbigniew 
  b) z listy nr 22 KWW PAWŁA RUSZCZYŃSKIEGO 
  –  KUPLICKI Przemysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 
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  4) głosów ważnych oddano 266; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW PAWŁA RUSZCZYŃSKIEGO 
  –  GRABOWSKA Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 
  4) głosów ważnych oddano 267; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  BUDNY Dariusz Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 
  4) głosów ważnych oddano 189; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW PAWŁA RUSZCZYŃSKIEGO 
  –  OLSZEWIK Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 
  4) głosów ważnych oddano 199; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW PAWŁA RUSZCZYŃSKIEGO 
  –  ZDUNIAK Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 
  4) głosów ważnych oddano 207; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW PAWŁA RUSZCZYŃSKIEGO 
  –  DOBRZYŃSKA Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 
  4) głosów ważnych oddano 152; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW PAWŁA RUSZCZYŃSKIEGO 
  –  KOWALCZYK Radosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 
  4) głosów ważnych oddano 243; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŁADA Zbigniew Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 
  4) głosów ważnych oddano 169; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW "STAWIAMY NA AKTYWNYCH" 
  –  RUTKOWSKI Sławomir Edward 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341; 
  4) głosów ważnych oddano 330; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KUŚMIERCZYK Tadeusz 
  b) z listy nr 22 KWW PAWŁA RUSZCZYŃSKIEGO 
  –  KĘSZCZYK Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 
  4) głosów ważnych oddano 210; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW PAWŁA RUSZCZYŃSKIEGO 
  –  KACPRZYŃSKI Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 
  4) głosów ważnych oddano 274; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW PAWŁA RUSZCZYŃSKIEGO 
  –  JANOWSKI Cezary Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 74. 
Wybory do Rady Gminy Młynarze 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 321. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 896 osób, to jest 67,83% 

uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 9, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
  4) głosów ważnych oddano 130; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MOŚCICKI Mariusz Łukasz 
  –  CHEŁCHOWSKA Beata Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 
  4) głosów ważnych oddano 149; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KWW GMINY MŁYNARZE 
  –  GIERWATOWSKI Stanisław 
  –  SUSKI Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 61; 
  4) głosów ważnych oddano 59; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OCHENKOWSKA Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 
  4) głosów ważnych oddano 81; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW GMINY MŁYNARZE 
  –  GOSIEWSKI Dariusz Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 
  4) głosów ważnych oddano 112; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BRZÓZY Jarosław 
  b) z listy nr 21 KWW GMINY MŁYNARZE 
  –  DYLEWSKI Kazimierz Wiktor 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 66; 
  4) głosów ważnych oddano 66; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BORKOWSKI Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58; 
  4) głosów ważnych oddano 57; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW GMINY MŁYNARZE 
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  –  CHEŁCHOWSKI Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 
  4) głosów ważnych oddano 87; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŚWIDERSKI Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW GMINY MŁYNARZE 
  –  JABŁONOWSKA Agnieszka 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 52; 
  4) głosów ważnych oddano 50; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW GMINY MŁYNARZE 
  –  PŁODZICH Janina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 
  4) głosów ważnych oddano 90; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MOŚCICKI Zbigniew 
  –  JASTRZĘBSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 75. 
Wybory do Rady Gminy Płoniawy-Bramura 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 759. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 431 osób, to jest 
51,08% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LEWANDOWSKA Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 
  4) głosów ważnych oddano 166; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LEWANDOWSKA Monika 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW RAZEM 
  –  MIERZEJEWSKI Edward 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 
  4) głosów ważnych oddano 333; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TOMASZEWSKI Zbigniew 
  –  WIERZBICKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 
  4) głosów ważnych oddano 128; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
  –  KRAWCZYK Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
  4) głosów ważnych oddano 163; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHODKOWSKI Benedykt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 
  4) głosów ważnych oddano 181; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  NIESTĘPSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 337; 
  4) głosów ważnych oddano 331; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SĘKOWSKI Andrzej 
  b) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  WENDA Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
  4) głosów ważnych oddano 116; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BOJARSKI Bogdan Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 
  4) głosów ważnych oddano 252; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  NOWOTKA Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 
  4) głosów ważnych oddano 265; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAJEWSKI Krzysztof 
  b) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  ZABIELSKA Janina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 
  4) głosów ważnych oddano 130; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW RAZEM 
  –  ZAŁĘSKI Ireneusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 76. 
Wybory do Rady Miejskiej w Różanie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 722. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 464 osób, to jest 

66,20% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 
  4) głosów ważnych oddano 110; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "INICJATYWA ROZWÓJ PRACA" 
  –  ŚWIDERSKI Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 
  4) głosów ważnych oddano 151; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "INICJATYWA ROZWÓJ PRACA" 
  –  PRUSIK Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 
  4) głosów ważnych oddano 135; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZE MIASTO RÓŻAN 
  –  GRZEŚKOWICZ Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 
  4) głosów ważnych oddano 181; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "INICJATYWA ROZWÓJ PRACA" 
  –  KACZMARSKI Wiesław Romuald 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 
  4) głosów ważnych oddano 185; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KUJAWA Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  KRUSZEWSKA Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 
  4) głosów ważnych oddano 194; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CHEŁCHOWSKI Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
  4) głosów ważnych oddano 169; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BRZUZY Katarzyna Monika 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 
  4) głosów ważnych oddano 224; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZABIELSKI Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
  4) głosów ważnych oddano 129; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "INICJATYWA ROZWÓJ PRACA" 
  –  KACZMARCZYK Radosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PRUSIŃSKI Mateusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 
  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "INICJATYWA ROZWÓJ PRACA" 
  –  PRUSIK Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 
  4) głosów ważnych oddano 166; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW "INICJATYWA ROZWÓJ PRACA" 
  –  ŁEBKOWSKA Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 
  4) głosów ważnych oddano 113; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHRZANOWSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 
  4) głosów ważnych oddano 186; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BRZÓZY Sylwia Renata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 77. 
Wybory do Rady Gminy Rzewnie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 190. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 572 osób, to jest 

71,78% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 
  4) głosów ważnych oddano 231; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZYSK Barbara 
  b) z listy nr 26 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  MROCZKOWSKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 74; 
  4) głosów ważnych oddano 72; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA RZEWNIE 
  –  CHRZANOWSKI Roman Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 
  4) głosów ważnych oddano 121; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ZAWIERZMY MŁODYM 
  –  ABRAMSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA RZEWNIE 
  –  RADZISZEWSKI Sławomir 
  b) z listy nr 23 KWW "TERAZ MY" 
  –  DĄBEK Andrzej Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
  4) głosów ważnych oddano 130; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  NAPIÓRKOWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 
  4) głosów ważnych oddano 85; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA RZEWNIE 
  –  OBIEDZIŃSKI Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 
  4) głosów ważnych oddano 101; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PRUSZKOWSKI Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 
  4) głosów ważnych oddano 112; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NAJWAŻNIEJSI SĄ MIESZKAŃCY GMINY 
  –  MALICKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 
  4) głosów ważnych oddano 99; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NAJWAŻNIEJSI SĄ MIESZKAŃCY GMINY 
  –  SIADŁOWSKI Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 
  4) głosów ważnych oddano 152; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW "TERAZ MY" 
  –  DZWONKOWSKA Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 
  4) głosów ważnych oddano 102; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA RZEWNIE 
  –  OBORSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 
  4) głosów ważnych oddano 77; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA RZEWNIE 
  –  PIELACH Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 
  4) głosów ważnych oddano 85; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  JANCZEWSKI Jan Wacław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 78. 
Wybory do Rady Gminy Sypniewo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 700. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 400 osób, to jest 

51,85% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 7, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 
  4) głosów ważnych oddano 333; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BECZAK Waldemar 
  b) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  GŁAŻEWSKA Hanna Urszula 
  –  GUZOWSKI Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 
  4) głosów ważnych oddano 83; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BIEDRZYCKI Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 
  4) głosów ważnych oddano 95; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  SOBIESKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 
  4) głosów ważnych oddano 106; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  OCHENKOWSKI Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 
  4) głosów ważnych oddano 104; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  KOSAKOWSKA Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  OLKOWSKI Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GRONO Rafał 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  KOBYLIŃSKI Henryk 
  b) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  GUTOWSKI Leszek Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86; 
  4) głosów ważnych oddano 83; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MYŚLAK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 
  4) głosów ważnych oddano 229; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZEWCZAK Dariusz Andrzej 
  b) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 
  –  SADOWSKA Zdzisława 
  –  SZTĄBERSKA Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 79. 
Wybory do Rady Gminy w Szelkowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 839. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 006 osób, to jest 

70,66% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 8, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 
  4) głosów ważnych oddano 126; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NADZIEJA NA LEPSZE JUTRO SZELKÓW 
  –  RADŁOWSKI Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
  4) głosów ważnych oddano 148; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OWSIEWSKA Urszula Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 
  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OŁTARZEWSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA GMINA SZELKÓW 
  –  CHODYNA Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 
  4) głosów ważnych oddano 119; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JARKOWSKA Danuta Marianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 
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  4) głosów ważnych oddano 106; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA-SZELKÓW" 
  –  PŁODZISZEWSKI Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
  4) głosów ważnych oddano 121; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RZEWNICKI Hubert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BARTOSIEWICZ Dariusz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RUSZCZYŃSKI Janusz Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 123; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DZIKOWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 158; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NADZIEJA NA LEPSZE JUTRO SZELKÓW 
  –  GUTOWSKI Józef Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 
  4) głosów ważnych oddano 123; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA GMINA SZELKÓW 
  –  JANKOWSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA GMINA SZELKÓW 
  –  CAŁKOWSKI Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 154; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BLADOSZ Henryk Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STEPNOWSKI Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 80. 
Wybory do Rady Gminy Cegłów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 985. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 512 osób, to jest 

50,39% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 614; 
  4) głosów ważnych oddano 589; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TROJANOWSKI Sebastian 
  b) z listy nr 23 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  WÓJCIK Teodora 
  c) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  CHMIELEWSKI Radosław Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 483; 
  4) głosów ważnych oddano 459; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW "NIEZALEŻNI" 
  –  SADOWSKA Beata Katarzyna 
  b) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  MURAWSKI Jerzy 
  c) z listy nr 25 KWW "PRZYSZŁOŚĆ CEGŁOWA" 
  –  WĄSOWSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 
  4) głosów ważnych oddano 189; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JUSZCZAK Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 
  4) głosów ważnych oddano 188; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JANICKI Krzysztof Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 296; 
  4) głosów ważnych oddano 287; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  CHABIERA Zuzanna 
  –  KACZMAREK Sławomir Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 
  4) głosów ważnych oddano 155; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  UCHMAN Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 
  4) głosów ważnych oddano 146; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KASKA Zygmunt Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 
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  4) głosów ważnych oddano 125; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  GRASIAK Andrzej Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 
  4) głosów ważnych oddano 137; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  WALECKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 
  4) głosów ważnych oddano 144; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  LESZCZYŃSKA Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 81. 
Wybory do Rady Gminy Dębe Wielkie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 973. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 539 osób, to jest 

50,75% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
  4) głosów ważnych oddano 184; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WÓJTA.PL 
  –  KARPIŃSKA Renata Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WOŹNICA Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 
  4) głosów ważnych oddano 229; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WÓJTA.PL 
  –  RUCIŃSKI Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 
  4) głosów ważnych oddano 180; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WÓJTA.PL 
  –  GRUBER Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 
  4) głosów ważnych oddano 242; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW "RiS" 
  –  PIOTRKOWICZ Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 183; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WÓJTA.PL 
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  –  GŁÓWKA Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 
  4) głosów ważnych oddano 276; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW KOMITET ANDRZEJA WIADERKA 
  –  FALIŃSKA Małgorzata 
  b) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WÓJTA.PL 
  –  GÓRNIK Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 855; 
  4) głosów ważnych oddano 813; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW KOMITET ANDRZEJA WIADERKA 
  –  MODLIŃSKI Przemysław Walenty 
  b) z listy nr 24 KWW "RiS" 
  –  DRUŻBALSKA Marianna Ryszarda 
  c) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WÓJTA.PL 
  –  WOJDA Grzegorz Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 751; 
  4) głosów ważnych oddano 734; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WÓJTA.PL 
  –  TKACZYK Monika Katarzyna 
  –  SIWIK Mirosław Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 
  4) głosów ważnych oddano 249; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW KOMITET ANDRZEJA WIADERKA 
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  –  GRABARCZYK Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 
  4) głosów ważnych oddano 179; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WÓJTA.PL 
  –  BOBER Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 82. 
Wybory do Rady Gminy w Dobrem 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 799. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 434 osób, to jest 

50,72% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 817; 
  4) głosów ważnych oddano 794; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  CHOJECKI Jakub 
  –  LASKOWSKI Krzysztof Wiesław 
  –  SZCZUROWSKI Ryszard Jan 
  –  ZAPERTA Barbara Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 
  4) głosów ważnych oddano 247; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW DOBRE RĘCE 
  –  SZYMAŃSKI Waldemar 
  b) z listy nr 23 KWW DOBRZANIE 
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  –  PAWIŃSKI Stanisław Wacław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 555; 
  4) głosów ważnych oddano 532; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CHMIELEWSKI Piotr 
  b) z listy nr 22 KWW DOBRE RĘCE 
  –  POŁAWSKI Michał 
  c) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  SITNICKI Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 
  4) głosów ważnych oddano 358; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW DOBRE RĘCE 
  –  WIERZBA Sławomir 
  b) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  KOSESKI Mirosław Sławomir 
  –  ZAGRODZKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265; 
  4) głosów ważnych oddano 259; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW DOBRE RĘCE 
  –  WADAS Hanna 
  b) z listy nr 23 KWW DOBRZANIE 
  –  BZIUK Andrzej Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  KOSIM Stanisław Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 83. 
Wybory do Rady Miejskiej w Halinowie. 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 630. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 625 osób, to jest 

52,92% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 539; 
  4) głosów ważnych oddano 1 515; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW ADAMA CISZKOWSKIEGO 
  –  KAIM Małgorzata 
  –  GOŹDZIEWSKA Katarzyna Maria 
  –  LUDWINIAK Anna Małgorzata 
  –  WOJDA Dawid 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 140; 
  4) głosów ważnych oddano 1 097; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW ADAMA CISZKOWSKIEGO 
  –  JANCZAREK Bogdan Mirosław 
  –  KUĆ Halina 
  b) z listy nr 27 KWW ANDRZEJA MILCZARKA 
  –  MILCZAREK Andrzej Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 746; 
  4) głosów ważnych oddano 728; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW PRZYJAZNA GMINA HALINÓW 
  –  SUKIENNIK Marcin Michał 
  –  DUBIŃSKI Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 
  4) głosów ważnych oddano 333; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW ADAMA CISZKOWSKIEGO 
  –  WOŹNIAKOWSKA Edyta Lucyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 
  4) głosów ważnych oddano 403; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ADAMA CISZKOWSKIEGO 
  –  PAPIS Jan Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 363; 
  4) głosów ważnych oddano 353; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ADAMA CISZKOWSKIEGO 
  –  PAWŁOWSKI Marcin Artur 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 
  4) głosów ważnych oddano 331; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ADAMA CISZKOWSKIEGO 
  –  GELO Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 374; 
  4) głosów ważnych oddano 370; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ADAMA CISZKOWSKIEGO 
  –  PIETRUSIŃSKI Marcin Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 369; 
  4) głosów ważnych oddano 358; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW PRZYJAZNA GMINA HALINÓW 
  –  LUDWINIAK Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 84. 
Wybory do Rady Gminy Jakubów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 971. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 359 osób, to jest 

59,41% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 
  4) głosów ważnych oddano 239; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW "POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY" 
  –  FILIPIAK Agnieszka 
  b) z listy nr 26 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  STACHOWICZ Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 
  4) głosów ważnych oddano 282; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 25 KWW "POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY" 
  –  BARTNICKA Krystyna 
  –  ZAWADZKI Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 
  4) głosów ważnych oddano 380; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MUSZEL Sabina 
  b) z listy nr 25 KWW "POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY" 
  –  GRYZ Daniel 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
  4) głosów ważnych oddano 142; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW "POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY" 
  –  KOSAKOWSKA Anna Bożena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 
  4) głosów ważnych oddano 315; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WOJDYGA Barbara Maria 
  b) z listy nr 25 KWW "POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY" 
  –  KONCA Kamil 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390; 
  4) głosów ważnych oddano 372; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW "AKTYWNI" 
  –  BIEGALSKI Tomasz 
  b) z listy nr 25 KWW "POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY" 
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  –  DOMAŃSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 
  4) głosów ważnych oddano 79; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "AKTYWNI" 
  –  PRYMEK Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 
  4) głosów ważnych oddano 119; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  KRÓLAK Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 
  4) głosów ważnych oddano 344; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SZYMAŃSKA Bożena Barbara 
  b) z listy nr 25 KWW "POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY" 
  –  KOPCZYŃSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 85. 
Wybory do Rady Miejskiej w Kałuszynie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 787. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 584 osób, to jest 

53,98% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 
  4) głosów ważnych oddano 206; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "NASZA ZIEMIA KAŁUSZYŃSKA" 
  –  CHROŚCICKI MAREK ANTONI 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 
  4) głosów ważnych oddano 276; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW "OSIEDLOWY" 
  –  GÓJSKA ELŻBIETA STANISŁAWA 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "NASZA ZIEMIA KAŁUSZYŃSKA" 
  –  GÓJSKI PIOTR 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "NASZA ZIEMIA KAŁUSZYŃSKA" 
  –  DMOWSKI JANUSZ 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 
  4) głosów ważnych oddano 146; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MIROSZ WŁADYSŁAWA ZOFIA 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 172; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STRYCZYŃSKA ELŻBIETA 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WOCIAL MARIANNA 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 
  4) głosów ważnych oddano 168; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MROCZEK WALDEMAR JANUSZ 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW "OLSZEWICE" 
  –  ŚLEDZIEWSKA MARIANNA JADWIGA 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 
  4) głosów ważnych oddano 117; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  BRONIAREK JAROSŁAW 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 159; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŚLEDZIEWSKA HENRYKA GENOWEFA 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 
  4) głosów ważnych oddano 145; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW LESZKA WĄSOWSKIEGO 
  –  WĄSOWSKI LESZEK ROBERT 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MICHALCZYK BOGUSŁAW 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STANDZIAK EWA WANDA 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 
  4) głosów ważnych oddano 102; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 24 KWW "STRAŻAK 998" 
  –  KACZMARCZYK RYSZARD DOMINIK 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 86. 
Wybory do Rady Gminy Latowicz 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 064. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 713 osób, to jest 

42,15% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 10, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 
  4) głosów ważnych oddano 95; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW SAMORZĄDU GMINY LATOWICZ 
  –  SKWARA Robert Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 
  4) głosów ważnych oddano 259; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW SAMORZĄDU GMINY LATOWICZ 
  –  DOMAŃSKI Jan Stanisław 
  –  WARDZYŃSKA-SOĆKO Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103; 
  4) głosów ważnych oddano 100; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW SAMORZĄDU GMINY LATOWICZ 



– 234 – 

  

  –  SKRZYCKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 
  4) głosów ważnych oddano 106; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW SAMORZĄDU GMINY LATOWICZ 
  –  PIELASA Cecylia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 
  4) głosów ważnych oddano 87; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY LATOWICZ 
  –  MROZEK Tomasz Feliks 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 
  4) głosów ważnych oddano 93; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JAROŃ Teodora Lidia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 170; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  GRYGLAS Piotr Mateusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 
  4) głosów ważnych oddano 98; 
  5) radną została wybrana: 



– 235 – 

  

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZANIAWSKA Irena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 
  4) głosów ważnych oddano 133; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY LATOWICZ 
  –  PAROL Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW SAMORZĄDU GMINY LATOWICZ 
  –  ŚWIĄTEK Wiesław Stanisław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 
  4) głosów ważnych oddano 99; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZCZEPAŃCZYK Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273; 
  4) głosów ważnych oddano 273; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PAPIŃSKI Jerzy 
  b) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  REDA Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 159; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY LATOWICZ 
  –  KŁOS Witold Lucjan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 87. 
Wybory do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 523. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 660 osób, to jest 

44,28% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416; 
  4) głosów ważnych oddano 403; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA MIŃSKA" 
  –  GRUBA Andrzej Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 
  4) głosów ważnych oddano 392; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  DOBRZYŃSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 
  4) głosów ważnych oddano 274; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  KOSIŃSKI Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 
  4) głosów ważnych oddano 335; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA MIŃSKA" 
  –  CZAJKOWSKI Stefan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 319; 
  4) głosów ważnych oddano 304; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA MIŃSKA" 
  –  WIECZOREK Lidia Urszula 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 
  4) głosów ważnych oddano 316; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA MIŃSKA" 
  –  KRASZEWSKA Urszula Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 
  4) głosów ważnych oddano 289; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA MIŃSKA" 
  –  GUGAŁA Marianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 
  4) głosów ważnych oddano 288; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  WOJDA Przemysław Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 
  4) głosów ważnych oddano 329; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  NOWAK Jerzy Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422; 
  4) głosów ważnych oddano 413; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW MY CHCEMY ZMIAN 
  –  BĄK Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 
  4) głosów ważnych oddano 243; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  KIELISZCZYK Robert Szczepan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 305; 
  4) głosów ważnych oddano 299; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW MIŃSKA INICJATYWA LOKALNA 
  –  KOSOBUDZKI Łukasz Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 
  4) głosów ważnych oddano 252; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW MIŃSKA INICJATYWA LOKALNA 
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  –  KUĆ Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 
  4) głosów ważnych oddano 219; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA MIŃSKA" 
  –  KUROWSKI Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 197; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA MIŃSKA" 
  –  KASZEWSKA Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 88. 
Wybory do Rady Gminy Mrozy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 962. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 784 osób, to jest 

39,99% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 
  4) głosów ważnych oddano 154; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MISTEWICZ STANISŁAW 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 
  4) głosów ważnych oddano 228; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŚWIĄTEK ADAM ANDRZEJ 
  b) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  KĄCA ANDRZEJ WOJCIECH 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 
  4) głosów ważnych oddano 233; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  SĘKTAS KAZIMIERZ HENRYK 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 681; 
  4) głosów ważnych oddano 657; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  TROJANOWSKA EWA 
  b) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  SEKULAR MIROSŁAWA JOANNA 
  –  KULIK GRZEGORZ 
  c) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY SEKULAR 
  –  SEKULAR EWA DANUTA 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 990; 
  4) głosów ważnych oddano 940; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  BRODA JAN 
  –  KOŁAK ROBERT ZBIGNIEW 
  b) z listy nr 23 KWW "MROZY - TO MY" 
  –  GAŁĄZKA BOŻENA 
  c) z listy nr 25 KWW NASZE MROZY 
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  –  RUDKA MAREK KAROL 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290; 
  4) głosów ważnych oddano 282; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WAŃKO WOJCIECH 
  b) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  OSIŃSKI KAZIMIERZ MIROSŁAW 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 
  4) głosów ważnych oddano 182; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SĘKTAS JAROSŁAW MARCIN 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 89. 
Wybory do Rady Gminy w Siennicy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 965. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 319 osób, to jest 

46,71% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 5, nr 6, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 870; 
  4) głosów ważnych oddano 843; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA ROZWOJU 
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  –  RUTKOWSKA Edwarda Wanda 
  –  KOPA Józef Marian 
  b) z listy nr 23 KWW "WSPÓLNA SPRAWA" 
  –  HARDEJ Bożena 
  c) z listy nr 30 KWW MP 
  –  CEREGRA Przemysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 
  4) głosów ważnych oddano 83; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "ORZEŁ" 
  –  NIEMIRKA Bogusław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 
  4) głosów ważnych oddano 232; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA ROZWOJU 
  –  DĄBROWSKA Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 
  4) głosów ważnych oddano 240; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA ROZWOJU 
  –  SOĆKO Marek Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA ROZWOJU 
  –  ROSIK Piotr 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
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  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW "STAROGRÓD" 
  –  LORENS Tomasz Bolesław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 
  4) głosów ważnych oddano 151; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW "ORZEŁ" 
  –  ZWIERZ Joanna Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 
  4) głosów ważnych oddano 104; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW "WSPÓLNA SPRAWA" 
  –  SOCZEWKA Monika 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 
  4) głosów ważnych oddano 131; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW "TĘCZA" 
  –  RESZCZYK Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282; 
  4) głosów ważnych oddano 274; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KW SRW POGORZEL, NOWA POGORZEL 
  –  MAJSZYK Stanisław 
  –  KRUPA Urszula 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 
  4) głosów ważnych oddano 201; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA ROZWOJU 
  –  SOKÓŁ Witold Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 90. 
Wybory do Rady Gminy Stanisławów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 087. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 610 osób, to jest 

51,31% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 879; 
  4) głosów ważnych oddano 857; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW MOJA GMINA MOJA OJCZYZNA 
  –  GAŃKO Leszek 
  –  KOPACZ Andrzej Jan 
  –  SASIM Stanisław Stefan 
  –  SIERHEJ Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 
  4) głosów ważnych oddano 291; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "DLA GMINY STANISŁAWÓW" 
  –  MATUSIK Piotr Stefan 
  –  TABOR Agata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 318; 
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  4) głosów ważnych oddano 312; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "DLA GMINY STANISŁAWÓW" 
  –  KOWALCZYK Andrzej 
  –  BARANOWSKA Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 
  4) głosów ważnych oddano 158; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "DLA GMINY STANISŁAWÓW" 
  –  KAIM Marek Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 
  4) głosów ważnych oddano 362; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SIPORSKI Artur Zenon 
  b) z listy nr 24 KWW "DLA GMINY STANISŁAWÓW" 
  –  MIELCARZ Piotr Arkadiusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 
  4) głosów ważnych oddano 229; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KSIĄŻEK Sylwester 
  –  RAWSKI Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 
  4) głosów ważnych oddano 177; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  KUĆ Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 
  4) głosów ważnych oddano 171; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "DLA GMINY STANISŁAWÓW" 
  –  SIENKIEWICZ Zenon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 91. 
Wybory do Rady Miasta Sulejówek 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15 121. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 822 osób, to jest 

51,73% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 
  4) głosów ważnych oddano 361; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW RATAJEWO 
  –  WASIELKIEWICZ Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 755; 
  4) głosów ważnych oddano 733; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  KUCHARSKI Wojciech Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 724; 
  4) głosów ważnych oddano 707; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "SULEJÓWEK MA PRZYSZŁOŚĆ" 
  –  CZARNOCKI Janusz Maciej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 391; 
  4) głosów ważnych oddano 377; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW "SULEJÓWEK MA PRZYSZŁOŚĆ" 
  –  WYSOCKA Halina Sabina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 446; 
  4) głosów ważnych oddano 420; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "SULEJÓWEK MA PRZYSZŁOŚĆ" 
  –  CHACHULSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 451; 
  4) głosów ważnych oddano 444; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  MAŁKIEWICZ Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422; 
  4) głosów ważnych oddano 407; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  DĄBROWSKI Daniel 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 584; 
  4) głosów ważnych oddano 559; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  LESIŃSKI Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 583; 
  4) głosów ważnych oddano 574; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  GALIŃSKI Dariusz Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 379; 
  4) głosów ważnych oddano 368; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "SULEJÓWEK MA PRZYSZŁOŚĆ" 
  –  LIPKA Andrzej Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 527; 
  4) głosów ważnych oddano 513; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BOŻYM Krzysztof Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 578; 
  4) głosów ważnych oddano 567; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 
  –  IZDEBSKI Zenon Dominik 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 632; 
  4) głosów ważnych oddano 617; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW PRAWORZĄDNY SULEJÓWEK 
  –  OKTABA Zbigniew Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 490; 
  4) głosów ważnych oddano 481; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW PRAWORZĄDNY SULEJÓWEK 
  –  DĄBROWSKI Zenon Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 493; 
  4) głosów ważnych oddano 474; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BOGUCKI Łukasz Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 92. 
Wybory do Rady Gminy Dzierzgowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 723. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 563 osób, to jest 

57,40% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 122; 
  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WÓJTA MARCINA 
  –  NOWICKA Magdalena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 
  4) głosów ważnych oddano 100; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WÓJTA MARCINA 
  –  TKACZ Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 
  4) głosów ważnych oddano 98; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KWIATEK Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 
  4) głosów ważnych oddano 108; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZPARA Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 58; 
  4) głosów ważnych oddano 44; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WÓJTA MARCINA 
  –  ZABOROWSKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 
  4) głosów ważnych oddano 85; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WÓJTA MARCINA 
  –  SOSNOWSKI Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 399; 
  4) głosów ważnych oddano 389; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOMOSA Stanisław 
  b) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WÓJTA MARCINA 
  –  KAPUŚCIŃSKI Krzysztof 
  c) z listy nr 25 KWW KAROLA LUBOWIEDZKIEGO 
  –  LUBOWIEDZKI Karol 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 
  4) głosów ważnych oddano 194; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZAKRZEWSKI Zbigniew 
  b) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WÓJTA MARCINA 
  –  BUCHOLSKI Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 
  4) głosów ważnych oddano 106; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOWALSKI Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 188; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  BALICKI Andrzej 
  b) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WÓJTA MARCINA 
  –  KACPRZAK Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 
  4) głosów ważnych oddano 78; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KONWERSKI Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 93. 
Wybory do Rady Gminy Lipowiec Kościelny 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 907. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 414 osób, to jest 

61,79% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 450; 
  4) głosów ważnych oddano 443; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW "LIPOWIEC 2010" 
  –  ROSMAN Jacek 
  b) z listy nr 27 KWW JERZEGO WAŁKUSKIEGO 
  –  KARPIŃSKI Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 
  4) głosów ważnych oddano 205; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "LIPOWIEC 2010" 
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  –  KAŃGOWSKI Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 
  4) głosów ważnych oddano 115; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW "RAZEM" 
  –  MERCHEL Cezary 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 
  4) głosów ważnych oddano 279; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW WYBIERZMY PRZYSZŁOŚĆ 
  –  RACHOCKI Tomasz 
  b) z listy nr 25 KWW "LIPOWIEC 2010" 
  –  SZERSZEŃ Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 
  4) głosów ważnych oddano 214; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW WYBIERZMY PRZYSZŁOŚĆ 
  –  OZIMINA Jarosław 
  b) z listy nr 27 KWW JERZEGO WAŁKUSKIEGO 
  –  WOŚKO Rafał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
  4) głosów ważnych oddano 147; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW JERZEGO WAŁKUSKIEGO 
  –  JAKÓBOWSKI Zdzisław Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 
  4) głosów ważnych oddano 235; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW JERZEGO WAŁKUSKIEGO 
  –  BUCHOLSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 154; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW JERZEGO WAŁKUSKIEGO 
  –  KOCHANOWSKI Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW JERZEGO WAŁKUSKIEGO 
  –  PYDYNKOWSKI Zbigniew Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 
  4) głosów ważnych oddano 270; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW JERZEGO WAŁKUSKIEGO 
  –  CIEŚLAK Wiesław 
  –  SZYMAŃSKI Jacek Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WYBIERZMY PRZYSZŁOŚĆ 
  –  TRZCIAŁKOWSKI Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 94. 
Wybory do Rady Gminy Radzanów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 856. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 028 osób, to jest 

71,01% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
  4) głosów ważnych oddano 145; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW JÓZEFA ZBIGNIEWA ZAŁĘCKIEGO 
  –  LASKOWSKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 
  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ANDRZEJ WÓJCIK 
  –  KOSIN Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 
  4) głosów ważnych oddano 119; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ANDRZEJ WÓJCIK 
  –  MATUSZEWSKI Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 
  4) głosów ważnych oddano 154; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW FORUM SAMORZĄDOWE P. MŁAWSKIEGO 
  –  BŁAŻKIEWICZ Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 495; 
  4) głosów ważnych oddano 475; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZCZESNA Romana 
  b) z listy nr 25 KWW ANDRZEJ WÓJCIK 
  –  RYZIŃSKI Romuald Tadeusz 
  c) z listy nr 26 KWW FORUM SAMORZĄDOWE P. MŁAWSKIEGO 
  –  RAJNIK Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 
  4) głosów ważnych oddano 184; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOLOS Wojciech Mirosław 
  –  TUSIŃSKA Maria Narcyza 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
  4) głosów ważnych oddano 149; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ANDRZEJ WÓJCIK 
  –  KOSIOREK Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 
  4) głosów ważnych oddano 123; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW FORUM SAMORZĄDOWE P. MŁAWSKIEGO 
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  –  KALINOWSKI Gabriel Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 
  4) głosów ważnych oddano 96; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW FORUM SAMORZĄDOWE P. MŁAWSKIEGO 
  –  SOWIŃSKI Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 
  4) głosów ważnych oddano 117; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW JÓZEFA ZBIGNIEWA ZAŁĘCKIEGO 
  –  KLEPACZEWSKA-TWARDOWSKA Anna Urszula 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 
  4) głosów ważnych oddano 92; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZYMAŃSKI Roman Włodzimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 
  4) głosów ważnych oddano 178; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TOFEL Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 95. 
Wybory do Rady Gminy Strzegowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 414. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 352 osób, to jest 

52,26% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 964; 
  4) głosów ważnych oddano 932; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "WSPÓLNOTA STRZEGOWSKA" 
  –  CHARZYŃSKI Dariusz Józef 
  b) z listy nr 25 KWW BARBARY GUTOWSKIEJ 
  –  KOWALSKI Gabriel 
  –  ZAJĄC Krystyna 
  c) z listy nr 31 KWW JANA ZDUNKIEWICZA 
  –  ZDUNKIEWICZ Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA ZALEWSKIEGO 
  –  SOBIECKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 
  4) głosów ważnych oddano 208; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA ZALEWSKIEGO 
  –  KOCIĘCKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA ZALEWSKIEGO 
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  –  KARWOWSKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA ZALEWSKIEGO 
  –  RATKOWSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 
  4) głosów ważnych oddano 235; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 34 KWW WOJCIECHA REJNERA 
  –  REJNER Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 
  4) głosów ważnych oddano 244; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA ZALEWSKIEGO 
  –  GOSIK Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 
  4) głosów ważnych oddano 213; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA ZALEWSKIEGO 
  –  KWIATKOWSKI Alfred Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 
  4) głosów ważnych oddano 264; 
  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA ZALEWSKIEGO 
  –  BARCIKOWSKA Marta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 
  4) głosów ważnych oddano 196; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 30 KWW SUŁKOWO 
  –  SKROBISZ Urszula Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 
  4) głosów ważnych oddano 222; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA ZALEWSKIEGO 
  –  GOŁĘBIEWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 
  4) głosów ważnych oddano 186; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA ZALEWSKIEGO 
  –  MARKIEWICZ Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 96. 
Wybory do Rady Gminy Stupsk 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 045. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 768 osób, to jest 

68,43% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 
  4) głosów ważnych oddano 212; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY STUPSK 
  –  TOMKIEL Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 435; 
  4) głosów ważnych oddano 396; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW TWÓRZMY RAZEM W GMINIE STUPSK 
  –  WAWRZYŃCZAK Jerzy 
  b) z listy nr 27 KWW WSPÓLNOTA GMINY STUPSK 
  –  ŁUKASIAK Zygmunt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 355; 
  4) głosów ważnych oddano 338; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY STUPSK 
  –  WELENC Danuta 
  b) z listy nr 28 KWW ANNY MIESZCZYŃSKIEJ 
  –  MIESZCZYŃSKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY STUPSK 
  –  SOBCZAK Szymon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 
  4) głosów ważnych oddano 119; 
  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 24 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY STUPSK 
  –  KLICKA Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 
  4) głosów ważnych oddano 155; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY STUPSK 
  –  JACKOWSKI Rajmund 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 433; 
  4) głosów ważnych oddano 398; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY STUPSK 
  –  RYCHCIK Alicja Janina 
  –  PSZCZÓŁKOWSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 
  4) głosów ważnych oddano 86; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY STUPSK 
  –  GRANICA Mirosława Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 
  4) głosów ważnych oddano 207; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY STUPSK 
  –  WOJTAN Małgorzata Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 
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  4) głosów ważnych oddano 225; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW TWÓRZMY RAZEM W GMINIE STUPSK 
  –  URBAŃSKA Anna Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY STUPSK 
  –  TARTAS Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 
  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY STUPSK 
  –  CYWIŃSKI Zbigniew Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 97. 
Wybory do Rady Gminy w Szreńsku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 544. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 337 osób, to jest 

65,94% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 708; 
  4) głosów ważnych oddano 673; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZCZEPAŃSKI Robert Józef 
  b) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
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  –  KRÓL Bogdan Wojciech 
  –  OPRAWA Ryszard 
  c) z listy nr 26 KWW MARKA NITCZYŃSKIEGO 
  –  PRĄTNICKI Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KOWALSKI Henryk Alfred 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW "NASZA GMINA RAZEM" 
  –  KRUPIŃSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 
  4) głosów ważnych oddano 132; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA GMINY SZREŃSK 
  –  NADRATOWSKI Krzysztof Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 193; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DWURZNIK Mariola 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 
  4) głosów ważnych oddano 155; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MÓWIŃSKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 
  4) głosów ważnych oddano 243; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  TROJANOWSKA Anna 
  b) z listy nr 30 KWW MIĄCZYN DUŻY 2010 
  –  LUDWICZAK Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW MARKA NITCZYŃSKIEGO 
  –  KRUSZEWSKI Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STEFAŃSKI Szymon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 
  4) głosów ważnych oddano 129; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  FIGURSKA Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  JASIŃSKA Agnieszka Edyta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 98. 
Wybory do Rady Gminy Szydłowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 007. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 962 osób, to jest 

65,25% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 10, nr 11, 

w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 
mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 379; 
  4) głosów ważnych oddano 375; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  RUDNICKI Mariusz 
  –  WITKOWSKI Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  ROCHNA Grzegorz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 
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  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW "GOSPODARNY SZYDŁÓWEK" 
  –  KUĆKO Mirosław Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BANAŚ Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 
  4) głosów ważnych oddano 123; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  SOWIŃSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  KWITEK Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 
  4) głosów ważnych oddano 274; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  SOSIŃSKA Stanisława 
  b) z listy nr 25 KWW SZYDŁOWO 2010 
  –  WIŚNIEWSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 
  4) głosów ważnych oddano 196; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  PRZEWODOWSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  KOZIEŁ Bogdan Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  ŻAKIEWICZ Izydor 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  OLCZAK Wiesław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 
  4) głosów ważnych oddano 364; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MERCHEL Michał 
  b) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  SOWIŃSKA Bogusława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 269 – 

  

Rozdział 99. 
Wybory do Rady Gminy Wieczfnia Kościelna 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 283. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 003 osób, to jest 

61,01% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 154; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KOMITET WYBORCZY POLSKA P. 
  –  ŁAPKA Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 172; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  KOGUCIUK Zbigniew 
  b) z listy nr 24 KWW JANA WARECKIEGO 
  –  SIEŃSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 
  4) głosów ważnych oddano 74; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW JANA WARECKIEGO 
  –  SZYPULSKI Zygmunt Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW ZEMBRZUSKIEGO ZBIGNIEWA 
  –  ZEMBRZUSKI Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 
  4) głosów ważnych oddano 171; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PIOTROWSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 155; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW JANA WARECKIEGO 
  –  KOCOT Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW JANA WARECKIEGO 
  –  RUDZIŃSKA Iwona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 
  4) głosów ważnych oddano 124; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW JANA WARECKIEGO 
  –  GRĘDZIŃSKA Krystyna Katarzyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 
  4) głosów ważnych oddano 257; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW JANA WARECKIEGO 
  –  GĘBALA Andrzej 
  –  GIL Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 282; 
  4) głosów ważnych oddano 270; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW JANA WARECKIEGO 
  –  SKOLIMOWSKI Mirosław 
  –  CHMIELEWSKI Krzysztof Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 
  4) głosów ważnych oddano 159; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW KUKLIN RAZEM 
  –  RUDZIŃSKI Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 
  4) głosów ważnych oddano 125; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  AMELIAN Rafał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 100. 
Wybory do Rady Gminy w Wiśniewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 948. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 506 osób, to jest 
51,09% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 5, nr 6, nr 
7, nr 12, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 
mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 
  4) głosów ważnych oddano 181; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA WIŚNIEWO 
  –  REJNIAK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO 
  –  KARPIŃSKI Kazimierz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 
  4) głosów ważnych oddano 209; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GRYMUZA Grzegorz 
  b) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO 
  –  GAJEWSKI Bogumił 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO 
  –  ZABUSKA Iwona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DMOCHOWSKI Grzegorz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO 
  –  REJNIAK Roman 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO 
  –  WTULICH Mirosław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 
  4) głosów ważnych oddano 177; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA WIŚNIEWO 
  –  LASKOWSKI Zenon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 142; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO 
  –  TKACZYK Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 
  4) głosów ważnych oddano 180; 
  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO 
  –  KASZUBA Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 
  4) głosów ważnych oddano 228; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  RYKOWSKI Grzegorz 
  b) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO 
  –  CIEŚLUK Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO 
  –  DRUPIEWSKA Alina 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 
  4) głosów ważnych oddano 196; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  WITKOWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 101. 
Wybory do Rady Gminy Czosnów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 883. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 748 osób, to jest 

60,23% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359; 
  4) głosów ważnych oddano 355; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNOTA 2010 
  –  ROCKI Władysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 
  4) głosów ważnych oddano 259; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 
  –  ZATORSKA-KAMIŃSKA Elżbieta Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 312; 
  4) głosów ważnych oddano 308; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  JEZIORKOWSKA Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 
  4) głosów ważnych oddano 278; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 
  –  NESKA Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 
  4) głosów ważnych oddano 319; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW FORUM 
  –  MANOWSKI Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 586; 
  4) głosów ważnych oddano 580; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 
  –  ABRAMCZYK Artur Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 378; 
  4) głosów ważnych oddano 351; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 
  –  WOJCIESKA Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 406; 
  4) głosów ważnych oddano 374; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 
  –  KOPCZEWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 
  4) głosów ważnych oddano 178; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW "NOWODWORSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" 
  –  NOWACKI Czesław Lucjan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 
  4) głosów ważnych oddano 225; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNOTA 2010 
  –  ZIELSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 
  4) głosów ważnych oddano 263; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 
  –  BIELECKI Mirosław Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 
  4) głosów ważnych oddano 257; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 
  –  BURZYŃSKI Sławomir Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 338; 
  4) głosów ważnych oddano 328; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNOTA 2010 
  –  KRAKOWIAK Bogusława Marianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 305; 
  4) głosów ważnych oddano 292; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 
  –  OSZCZYK Magdalena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 
  4) głosów ważnych oddano 247; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNOTA 2010 
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  –  MIKULSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 102. 
Wybory do Rady Gminy Leoncin 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 487. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 117 osób, to jest 

69,47% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 31 KWW "NAD PODZIAŁAMI" 
  –  BUDNIK Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW GÓRKI- DĄBROWA 
  –  ZAGÓRSKA Iwona Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 492; 
  4) głosów ważnych oddano 477; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 31 KWW "NAD PODZIAŁAMI" 
  –  KUCZYŃSKI Paweł Janusz 
  –  KRAWCZAK Andrzej Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 137; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW "DLA WSPÓLNEGO DOBRA" 
  –  JABŁOŃSKI Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 
  4) głosów ważnych oddano 197; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW "CZAS NA ZMIANY" 
  –  PIASECKA Wioletta Irena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 
  4) głosów ważnych oddano 184; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW "DLA WSPÓLNEGO DOBRA" 
  –  GRUSZKA Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 
  4) głosów ważnych oddano 229; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW ADAMA PIETRONIA 
  –  KALISZ Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 
  4) głosów ważnych oddano 223; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 31 KWW "NAD PODZIAŁAMI" 
  –  DOMINIAK Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 
  4) głosów ważnych oddano 161; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW "CZAS NA ZMIANY" 
  –  RZEŹNIK Marek Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 501; 
  4) głosów ważnych oddano 487; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 29 KWW "DLA WSPÓLNEGO DOBRA" 
  –  MOSAKOWSKI Bogdan 
  b) z listy nr 31 KWW "NAD PODZIAŁAMI" 
  –  KIEŁBASIŃSKI Arkadiusz Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 
  4) głosów ważnych oddano 256; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 30 KWW "WSPÓLNA SPRAWA" 
  –  STĘPNIEWSKA Dorota Mariola 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 
  4) głosów ważnych oddano 190; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 31 KWW "NAD PODZIAŁAMI" 
  –  MARZĘCKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 196; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 31 KWW "NAD PODZIAŁAMI" 
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  –  CHWEDORUK Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 103. 
Wybory do Rady Miejskiej w Nasielsku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15 564. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 260 osób, to jest 

53,07% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 929; 
  4) głosów ważnych oddano 885; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 32 KWW MŚ 
  –  ŚWIDERSKI Mirosław 
  b) z listy nr 41 KWW STANISŁAWA SOTOWICZA 
  –  SOTOWICZ Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 194; 
  4) głosów ważnych oddano 1 154; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 34 KWW MACIEJA SUWIŃSKIEGO 
  –  SUWIŃSKI Maciej Aleksander 
  b) z listy nr 36 KWW K. ŚWIDERSKIEJ 
  –  ŚWIDERSKA Katarzyna Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 181; 
  4) głosów ważnych oddano 1 137; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 29 KWW FORUM 
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  –  ANTOSIK Henryk 
  b) z listy nr 31 KWW GRZEGORZA DUCHNOWSKIEGO 
  –  DUCHNOWSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 126; 
  4) głosów ważnych oddano 1 094; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  SZULKOWSKI Artur Sylwester 
  b) z listy nr 40 KWW RADOSŁAWA SKRZYNECKIEGO 
  –  SKRZYNECKI Radosław Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 456; 
  4) głosów ważnych oddano 442; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010 
  –  KALINOWSKI Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 593; 
  4) głosów ważnych oddano 575; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WÓLTAŃSKI Zbigniew Stefan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 096; 
  4) głosów ważnych oddano 1 075; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW "LWS" 
  –  SUSKA Wiesław 
  b) z listy nr 28 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010 
  –  ŚMIETAŃSKI Stanisław Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 519; 
  4) głosów ważnych oddano 505; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010 
  –  FRONCZAK Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 622; 
  4) głosów ważnych oddano 604; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010 
  –  LUBIENIECKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 544; 
  4) głosów ważnych oddano 524; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010 
  –  DUBLEWSKI Albert Jakub 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 104. 
Wybory do Rady Gminy Pomiechówek 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 160. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 287 osób, to jest 

59,87% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 116; 
  4) głosów ważnych oddano 1 088; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW DARIUSZA BIELECKIEGO- WSPÓLNY SUKCES 
  –  GÓRECKI Andrzej Jan 
  –  MALASIEWICZ Andrzej Krzysztof 
  –  MALESZA-BAJNO Anna 
  –  BRAŃSKI Błażej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 
  4) głosów ważnych oddano 216; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW DARIUSZA BIELECKIEGO- WSPÓLNY SUKCES 
  –  NOWAKOWSKA Urszula 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 498; 
  4) głosów ważnych oddano 480; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW ADAMA SZATKOWSKIEGO DLA NASZEJ GMINY 
  –  KURPIEWSKA Mieczysława Ewa 
  –  KRAWCZYKOWSKI Bogdan Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 
  4) głosów ważnych oddano 242; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ADAMA SZATKOWSKIEGO DLA NASZEJ GMINY 
  –  WYSZYŃSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 372; 
  4) głosów ważnych oddano 362; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 35 KWW "NASZA GMINA" 
  –  KRZYCZKOWSKI Jan Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 
  4) głosów ważnych oddano 307; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW DARIUSZA BIELECKIEGO- WSPÓLNY SUKCES 
  –  KILIŚ Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 
  4) głosów ważnych oddano 281; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW DARIUSZA BIELECKIEGO- WSPÓLNY SUKCES 
  –  DRZAZGOWSKI Jan Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306; 
  4) głosów ważnych oddano 304; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "MŁODZI DLA WSI 2010" 
  –  GĄGOLEWSKI Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 
  4) głosów ważnych oddano 320; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW DARIUSZA BIELECKIEGO- WSPÓLNY SUKCES 
  –  CEGŁOWSKI Waldemar Władysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 
  4) głosów ważnych oddano 295; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW DARIUSZA BIELECKIEGO- WSPÓLNY SUKCES 



– 286 – 

  

  –  CIEŚLIŃSKA Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 
  4) głosów ważnych oddano 295; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 30 KWW ANDRZEJA LENART 
  –  LENART Andrzej Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 105. 
Wybory do Rady Gminy Zakroczym 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 499. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 456 osób, to jest 

54,59% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 6, nr 9, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 
  4) głosów ważnych oddano 195; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW FORUM 
  –  URBANIAK Marianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 
  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW HENRYKA RUSZCZYKA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  KOWALSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW FORUM 
  –  MILEWSKA Małgorzata Bogumiła 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 150; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW FORUM 
  –  ROCKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 
  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BODZAK Małgorzata Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW HENRYKA RUSZCZYKA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  JANCZAREK Wanda Czesława 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 
  4) głosów ważnych oddano 149; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW FORUM 
  –  SZWAJEWSKA Joanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 
  4) głosów ważnych oddano 221; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 31 KWW NIEZALEŻNYCH WYBORCÓW 
  –  KOSTRZEWSKI Maciej Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW HENRYKA RUSZCZYKA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  NOWAKOWSKI Stanisław Andrzej 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 
  4) głosów ważnych oddano 242; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW HENRYKA RUSZCZYKA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  MALINOWSKA Barbara Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 
  4) głosów ważnych oddano 154; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW HENRYKA RUSZCZYKA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  WYZIŃSKA Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 
  4) głosów ważnych oddano 211; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KW "WND" 
  –  SZELĄG Mirosław Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 
  4) głosów ważnych oddano 122; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KW "WND" 
  –  PIERŚCIENIAK Adam Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 
  4) głosów ważnych oddano 213; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KW "WND" 
  –  KLUSIEWICZ Remigiusz Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 
  4) głosów ważnych oddano 179; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KW "WND" 
  –  WSZELAKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 106. 
Wybory do Rady Gminy Baranowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 136. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 984 osób, to jest 

47,97% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 6, nr 8, nr 11, 

nr 13, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 
mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 571; 
  4) głosów ważnych oddano 560; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SOCHA Andrzej 
  –  SZYMANIAK Joanna Elżbieta 
  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  SYMOŁON Jerzy Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ORZOŁ Zygmunt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 
  4) głosów ważnych oddano 154; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  STOLARCZYK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 
  4) głosów ważnych oddano 124; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PŁOSKI Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 
  4) głosów ważnych oddano 189; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  OBRĘBSKI Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LISIEWSKA Barbara 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 
  4) głosów ważnych oddano 172; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  PŁOSKI Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KASIEWSKI Roman 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 
  4) głosów ważnych oddano 202; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZBRZEŹNIAK Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 
  4) głosów ważnych oddano 205; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STOLARCZYK Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  DEPTUŁA Jan Mirosław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 
  4) głosów ważnych oddano 166; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA WSPÓLNA GMINA 
  –  LESIŃSKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ABRAMCZYK Czesława 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 107. 
Wybory do Rady Gminy Czarnia 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 692. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 689 osób, to jest 40,72% 

uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 3, nr 4, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
  4) głosów ważnych oddano 148; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DĄBROWSKI Tadeusz 
  b) z listy nr 23 KWW "NASZ SAMORZĄD" 
  –  KURZYŃSKI Krzysztof Szczepan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KORDEK Tadeusz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KACZMARCZYK Dorota 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PLISZKA Marek 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 
  4) głosów ważnych oddano 106; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LENDA Tadeusz 
  –  SZYDLIK Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 
  4) głosów ważnych oddano 96; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW "NASZ SAMORZĄD" 
  –  BRYSIEWSKI Stanisław 
  –  KULESIK Halina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 
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  4) głosów ważnych oddano 289; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BOJARSKI Stanisław 
  –  CHORĄŻEWICZ Sławomir 
  –  KALINOWSKI Czesław 
  –  SZYDLIK Kazimierz 
  b) z listy nr 24 KWW "RUCH ODBUDOWY SUROWEGO" 
  –  DUDA Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 34; 
  4) głosów ważnych oddano 30; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "RUCH ODBUDOWY SUROWEGO" 
  –  SAMSEL Jacek Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 108. 
Wybory do Rady Gminy Czerwin 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 178. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 618 osób, to jest 

62,66% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 441; 
  4) głosów ważnych oddano 440; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GRABOWSKI Radosław 
  b) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA CZERWIN 
  –  DAMIĘCKA Genowefa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GUBERSKA Ewelina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 
  4) głosów ważnych oddano 166; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA CZERWIN 
  –  SUCHCICKA Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 
  4) głosów ważnych oddano 155; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW GMINY CZERWIN 
  –  WÓJCICKA Anna Edyta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 
  4) głosów ważnych oddano 126; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DOBKOWSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 
  4) głosów ważnych oddano 129; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MIERZEJEWSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 
  4) głosów ważnych oddano 127; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  GÓRSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 31 KWW LASK SZLACHECKICH I WŁOŚCIAŃSKICH 
  –  WIŚNIEWSKI Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 33 KWW WSI SEROCZYN 
  –  PRZEŹDZIECKA Marzena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 
  4) głosów ważnych oddano 211; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 30 KWW SOŁECTWA PISKI 
  –  CZERNYSZ Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 
  4) głosów ważnych oddano 190; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW SOŁECTWA CHOROMANY-WITNICE 
  –  SZABŁOWSKI Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 
  4) głosów ważnych oddano 214; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW POLSKA WIEŚ 
  –  TYSZKA Mirosław Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 
  4) głosów ważnych oddano 121; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PĘKSA Wiesław Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 
  4) głosów ważnych oddano 216; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DAMIAŃSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 109. 
Wybory do Rady Gminy Goworowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 039. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 840 osób, to jest 

54,55% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 380; 
  4) głosów ważnych oddano 366; 
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  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW JANUSZA GAJEWSKIEGO 
  –  BĄKOWSKA Janina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 
  4) głosów ważnych oddano 271; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŁAZICKA Karolina Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 
  4) głosów ważnych oddano 247; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  IWAŃSKI Rafał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 166; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW JANUSZA GAJEWSKIEGO 
  –  GAŁĄZKA Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 
  4) głosów ważnych oddano 269; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JANUSZA GAJEWSKIEGO 
  –  MARKOWSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 
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  4) głosów ważnych oddano 192; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA TO MY 
  –  DĄBKOWSKA Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 
  4) głosów ważnych oddano 252; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JANUSZA GAJEWSKIEGO 
  –  SZYMANIAK Władysław Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 
  4) głosów ważnych oddano 250; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JANUSZA GAJEWSKIEGO 
  –  MANOWSKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304; 
  4) głosów ważnych oddano 295; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAJK Agata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 
  4) głosów ważnych oddano 208; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JANUSZA GAJEWSKIEGO 
  –  ŻEBROWSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 
  4) głosów ważnych oddano 188; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA TO MY 
  –  TWARDZIAK Adam Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 331; 
  4) głosów ważnych oddano 326; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JANUSZA GAJEWSKIEGO 
  –  PSKIET Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311; 
  4) głosów ważnych oddano 308; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MIŁEK Arkadiusz Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 
  4) głosów ważnych oddano 225; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KWIATKOWSKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 
  4) głosów ważnych oddano 202; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KUCHARCZYK Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 110. 
Wybory do Rady Gminy Kadzidło 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 668. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 428 osób, to jest 

62,62% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 097; 
  4) głosów ważnych oddano 1 051; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA ŁUKASZEWSKIEGO 
  –  KACZYŃSKI Michał 
  –  MAJEWSKI Jan 
  –  TABAKA Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 034; 
  4) głosów ważnych oddano 982; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA ŁUKASZEWSKIEGO 
  –  BIEŃKOWSKI Tadeusz 
  –  PŁOSKI Jacek 
  –  SOBIECH Cyryl 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 503; 
  4) głosów ważnych oddano 500; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA ŁUKASZEWSKIEGO 
  –  SZLACHETKA Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 716; 
  4) głosów ważnych oddano 699; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA ŁUKASZEWSKIEGO 
  –  KACZYŃSKI Jan syn Mieczysława 
  –  KUR Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306; 
  4) głosów ważnych oddano 295; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA ŁUKASZEWSKIEGO 
  –  WOŁOSZ Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 
  4) głosów ważnych oddano 278; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA ŁUKASZEWSKIEGO 
  –  POKORA Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 344; 
  4) głosów ważnych oddano 333; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOCZKODAN Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 516; 
  4) głosów ważnych oddano 496; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA ŁUKASZEWSKIEGO 
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  –  KAMIŃSKI Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 322; 
  4) głosów ważnych oddano 318; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA ŁUKASZEWSKIEGO 
  –  KULASIK Jan Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 
  4) głosów ważnych oddano 293; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA ŁUKASZEWSKIEGO 
  –  OLENDER Bolesław Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 111. 
Wybory do Rady Gminy Lelis 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 585. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 848 osób, to jest 

58,44% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 534; 
  4) głosów ważnych oddano 528; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINY LELIS 
  –  MROZEK Jan 
  b) z listy nr 27 KWW WSI DŁUGI KĄT 
  –  DAWID Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 
  4) głosów ważnych oddano 183; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZCZEPANEK Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 198; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINY LELIS 
  –  PIĄTEK Janina Władysława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314; 
  4) głosów ważnych oddano 313; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINY LELIS 
  –  MRÓZ Dariusz Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 
  4) głosów ważnych oddano 324; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MRÓZ Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 540; 
  4) głosów ważnych oddano 512; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINY LELIS 
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  –  CIAK Antoni 
  –  KRUKOWSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 168; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINY LELIS 
  –  ŁĘPICKI Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 
  4) głosów ważnych oddano 218; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PIANKA Robert Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 207; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINY LELIS 
  –  MURACH Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 331; 
  4) głosów ważnych oddano 330; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MAJEWSKI Robert Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 423; 
  4) głosów ważnych oddano 405; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BEDNARCZYK Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 383; 
  4) głosów ważnych oddano 372; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINY LELIS 
  –  STACHELEK Elżbieta 
  –  TERCJAK Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 112. 
Wybory do Rady Gminy Łyse 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 437. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 362 osób, to jest 

52,23% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 
  4) głosów ważnych oddano 180; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW BEZPARTYJNA GMINA 
  –  ORŁOWSKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 
  4) głosów ważnych oddano 194; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW POLSKA WIEŚ 
  –  KORDEK Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW POLSKA WIEŚ 
  –  GLEBA Krzysztof Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 
  4) głosów ważnych oddano 223; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW "NASZ SAMORZĄD" 
  –  MURACH Barbara Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 642; 
  4) głosów ważnych oddano 619; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZAKRZEWSKA Teresa Maria 
  –  PLISZKA Adam 
  b) z listy nr 25 KWW BEZPARTYJNA GMINA 
  –  ZAKRZEWSKI Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 028; 
  4) głosów ważnych oddano 996; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW POLSKA WIEŚ 
  –  LISEK Stanisław Eugeniusz 
  b) z listy nr 25 KWW BEZPARTYJNA GMINA 
  –  KACZMARCZYK Jarosław 
  c) z listy nr 26 KWW SZANSA 
  –  DĄBKOWSKA Cecylia 
  d) z listy nr 27 KW LUDOWY KLUB SPORTOWY "TĘCZA" 
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  –  BURBULA Artur 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 474; 
  4) głosów ważnych oddano 466; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  FRYDRYCH Jarosław 
  –  KIERNOZEK Bogusław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 
  4) głosów ważnych oddano 188; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SAMSEL Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 
  4) głosów ważnych oddano 239; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW SZANSA 
  –  GAWRYCH Janina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 113. 
Wybory do Rady Miejskiej w Myszyńcu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 671. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 695 osób, to jest 

48,17% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 9, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 276; 
  4) głosów ważnych oddano 1 236; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KRAKOWIAK Ryszard Zbigniew 
  b) z listy nr 23 KWW "KURPIK" 
  –  KŁOS Rafał Piotr 
  –  MURZYN Kazimierz 
  –  ŚWITAJ Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370; 
  4) głosów ważnych oddano 357; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "KURPIK" 
  –  ROPIAK Bogdan Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 
  4) głosów ważnych oddano 234; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "KURPIK" 
  –  DRZĄSZCZ Edward 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 
  4) głosów ważnych oddano 320; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KIERZEK Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 
  4) głosów ważnych oddano 271; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "KURPIK" 
  –  PIÓRKOWSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 440; 
  4) głosów ważnych oddano 427; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GRZEGORCZYK Marian 
  b) z listy nr 24 KWW POLSKA WIEŚ 
  –  KULAS Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 
  4) głosów ważnych oddano 177; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JACHIMCZYK Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 
  4) głosów ważnych oddano 118; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW "KURPIK" 
  –  BRODZIK Małgorzata Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "KURPIK" 
  –  KOŁODZIEJCZYK Krzysztof 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 
  4) głosów ważnych oddano 215; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TRZCIŃSKA Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 
  4) głosów ważnych oddano 227; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "KURPIK" 
  –  DRĘŻEK Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 114. 
Wybory do Rady Gminy Olszewo-Borki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 710. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 065 osób, to jest 

52,72% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 932; 
  4) głosów ważnych oddano 911; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA SZEWCZYKA PRZYJAZNA GMINA 
  –  GRZYMAŁA Andrzej 
  b) z listy nr 27 KWW "WSPÓLNE DOBRO OLSZEWO-BORKI" 
  –  KRUKOWSKI Mieczysław 
  c) z listy nr 32 KWW DEMOKRACJA 
  –  SZELKOWSKI Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 
  4) głosów ważnych oddano 344; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA SZEWCZYKA PRZYJAZNA GMINA 
  –  SAMSEL Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 
  4) głosów ważnych oddano 255; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 30 KWW WITOLDA STEPNOWSKIEGO 
  –  STEPNOWSKI Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 551; 
  4) głosów ważnych oddano 539; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GADZAŁA Jan 
  b) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA SZEWCZYKA PRZYJAZNA GMINA 
  –  KOSSAKOWSKI Dariusz Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 
  4) głosów ważnych oddano 281; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZ SAMORZĄD" 
  –  JANKOWSKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 535; 
  4) głosów ważnych oddano 510; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  KUCABA Leszek 
  b) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA SZEWCZYKA PRZYJAZNA GMINA 
  –  DĘBSKI Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 
  4) głosów ważnych oddano 154; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA SZEWCZYKA PRZYJAZNA GMINA 
  –  WOJTKOWSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 
  4) głosów ważnych oddano 180; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA SZEWCZYKA PRZYJAZNA GMINA 
  –  LUMA Edward 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 
  4) głosów ważnych oddano 292; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW REMIGIUSZA PĘDZICH 
  –  PĘDZICH Remigiusz Wawrzyniec 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 
  4) głosów ważnych oddano 263; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW REMIGIUSZA PĘDZICH 
  –  BUDZIŁEK Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 
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  4) głosów ważnych oddano 227; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA SZEWCZYKA PRZYJAZNA GMINA 
  –  KOWALSKA Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 115. 
Wybory do Rady Gminy Rzekuń 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 391. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 299 osób, to jest 

58,17% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 219; 
  4) głosów ważnych oddano 1 187; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY 
  –  FRYDRYCH Wiesław 
  –  WYSOCKI Sławomir 
  –  ŻEBROWSKA Małgorzata 
  b) z listy nr 31 KWW EWY SZATANEK SZANSA NA SUKCES 
  –  SZATANEK Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 887; 
  4) głosów ważnych oddano 870; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY 
  –  JASTRZĘBSKI Kazimierz 
  –  MAŁKOWSKI Zbigniew Piotr 
  b) z listy nr 36 KWW A. ZAJKOWSKI 
  –  ZAJKOWSKI Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 540; 
  4) głosów ważnych oddano 535; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY 
  –  GRYCZKA Edward 
  b) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE I DIALOG 
  –  DMOCHOWSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421; 
  4) głosów ważnych oddano 408; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE I DIALOG 
  –  ROGOZIŃSKI Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 731; 
  4) głosów ważnych oddano 723; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MIERZEJEWSKA Beata 
  –  PIEŃKOWSKI Andrzej 
  b) z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY 
  –  KUBEŁ Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 501; 
  4) głosów ważnych oddano 487; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  GIERWATOWSKI Andrzej 
  b) z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISŁAWA GODZINY 
  –  KONOPKA Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 316 – 

  

Rozdział 116. 
Wybory do Rady Gminy w Troszynie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 693. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 869 osób, to jest 

50,61% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 9, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 481; 
  4) głosów ważnych oddano 473; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TYL Sławomir 
  b) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZĄDOWY 
  –  ONYSZK Bożenna Maria 
  –  TRZASKA Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 
  4) głosów ważnych oddano 261; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZĄDOWY 
  –  BRZEZIŃSKI Czesław 
  –  PIKOWSKI Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 
  4) głosów ważnych oddano 132; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZĄDOWY 
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  –  BOBIŃSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 
  4) głosów ważnych oddano 206; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZĄDOWY 
  –  KOSEWSKI Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 
  4) głosów ważnych oddano 232; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZĄDOWY 
  –  SOKOŁOWSKI Piotr 
  –  SZABŁOWSKI Andrzej Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 121; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZĄDOWY 
  –  KLECZKOWSKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 69; 
  4) głosów ważnych oddano 67; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZĄDOWY 
  –  WRÓBEL Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 336; 
  4) głosów ważnych oddano 325; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZĄDOWY 
  –  GUMOWSKI Jerzy 
  –  MIERZEJEWSKI Zenon Marek 
  –  MODZELEWSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZĄDOWY 
  –  KRAŚNIEWSKI Andrzej 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 117. 
Wybory do Rady Gminy Andrzejewo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 655. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 675 osób, to jest 

73,19% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 585; 
  4) głosów ważnych oddano 580; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ - ANDRZEJEWO 2010 
  –  KALIŚCIAK Anna 
  –  PĘKAŁA Dariusz 
  –  SOŁOWIŃSKI Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 
  4) głosów ważnych oddano 209; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "JEDNOŚĆ GMINNA" 
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  –  MATYS Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 
  4) głosów ważnych oddano 190; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ANDRYSZCZYK Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 
  4) głosów ważnych oddano 194; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "JEDNOŚĆ GMINNA" 
  –  BIAŁY Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 
  4) głosów ważnych oddano 195; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ - ANDRZEJEWO 2010 
  –  DOBKOWSKA Janina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 
  4) głosów ważnych oddano 359; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW "JEDNOŚĆ GMINNA" 
  –  GODLEWSKI Roman 
  –  PRZEŹDZIECKI Bogusław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 
  4) głosów ważnych oddano 201; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "JEDNOŚĆ GMINNA" 
  –  KALUPA Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
  4) głosów ważnych oddano 193; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ - ANDRZEJEWO 2010 
  –  WILK Artur 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 155; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "JEDNOŚĆ GMINNA" 
  –  SKŁODOWSKI Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "JEDNOŚĆ GMINNA" 
  –  KONARZEWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 
  4) głosów ważnych oddano 101; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "JEDNOŚĆ GMINNA" 
  –  PRES Andrzej Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 
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  4) głosów ważnych oddano 105; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ - ANDRZEJEWO 2010 
  –  DĄBKOWSKI Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 118. 
Wybory do Rady Gminy Boguty-Pianki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 209. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 420 osób, to jest 

64,28% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŻOCHOWSKI Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 148; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEF BOGUCKI 
  –  BOGUCKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 66; 
  4) głosów ważnych oddano 64; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEF BOGUCKI 
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  –  ZAKRZEWSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 
  4) głosów ważnych oddano 106; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  GODLEWSKI Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 
  4) głosów ważnych oddano 97; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEF BOGUCKI 
  –  STAŃCZUK Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEF BOGUCKI 
  –  WYSZYŃSKI Henryk 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 
  4) głosów ważnych oddano 91; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEF BOGUCKI 
  –  PAWŁOWSKI Łukasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 
  4) głosów ważnych oddano 105; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  SIENICKI Zdzisław Szczepan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 
  4) głosów ważnych oddano 73; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEF BOGUCKI 
  –  SKOWROŃSKI Eugeniusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 
  4) głosów ważnych oddano 108; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEF BOGUCKI 
  –  ZAWISTOWSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 71; 
  4) głosów ważnych oddano 71; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  TYMIŃSKA Joanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 
  4) głosów ważnych oddano 103; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEF BOGUCKI 
  –  LIPIŃSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 
  4) głosów ważnych oddano 95; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 23 KWW JÓZEF BOGUCKI 
  –  MURAWSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 
  4) głosów ważnych oddano 70; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEF BOGUCKI 
  –  SKŁODOWSKI Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 
  4) głosów ważnych oddano 109; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ZARĘBA Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 119. 
Wybory do Rady Gminy w Broku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 397. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 582 osób, to jest 

66,00% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 
  4) głosów ważnych oddano 110; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW KRYSTYNY KACPURY 
  –  BOROWY Arkadiusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 
  4) głosów ważnych oddano 123; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KACZKOWSKI Witold Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 
  4) głosów ważnych oddano 98; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNY BROK 
  –  KAŃKOWSKA Iwona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 
  4) głosów ważnych oddano 96; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW STOWARZYSZENIE 
  –  CISKOWSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 
  4) głosów ważnych oddano 99; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNY BROK 
  –  ŚREDNICKA Zofia Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 
  4) głosów ważnych oddano 86; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW STOWARZYSZENIE 
  –  URBANIAK Agnieszka Iwona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNY BROK 
  –  BRZOSTEK Aneta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 
  4) głosów ważnych oddano 112; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW STOWARZYSZENIE 
  –  SADOWSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 
  4) głosów ważnych oddano 72; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNY BROK 
  –  BOROWY Piotr Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 
  4) głosów ważnych oddano 158; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW STOWARZYSZENIE 
  –  RUNO Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 166; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW STOWARZYSZENIE 
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  –  KOWALCZYK Jan 
  –  BRZOSTEK Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 
  4) głosów ważnych oddano 99; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW KRYSTYNY KACPURY 
  –  KRUK Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW STOWARZYSZENIE 
  –  BOROWY Jan 
  –  STEFAŃCZYK Wiesław Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 120. 
Wybory do Rady Gminy Małkinia Górna 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 973. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 717 osób, to jest 

57,32% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 594; 
  4) głosów ważnych oddano 582; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW M. KUBASZEWSKIEGO 
  –  ROSTKOWSKI Sławomir 
  b) z listy nr 26 KWW MIROSŁAWA WRÓBLA 
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  –  WRÓBEL Mirosław Wiktor 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 038; 
  4) głosów ważnych oddano 1 957; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW BOŻENY KORDEK 
  –  JASIONEK Marta 
  b) z listy nr 25 KWW M. KUBASZEWSKIEGO 
  –  FRYDRYCH Marian Konrad 
  –  JANIK Ewa Halina 
  –  NIETUBYĆ Zbigniew 
  –  PRZESMYCKI Adam Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 
  4) głosów ważnych oddano 270; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW M. KUBASZEWSKIEGO 
  –  KUCHAREK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392; 
  4) głosów ważnych oddano 380; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW BOŻENY KORDEK 
  –  WOJCIECHOWSKI Marcin Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 361; 
  4) głosów ważnych oddano 353; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW M. KUBASZEWSKIEGO 
  –  MALISZEWSKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389; 
  4) głosów ważnych oddano 373; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW ZDZISŁAWA BISZEWSKIEGO 
  –  DŁUGOBORSKA Grażyna Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 417; 
  4) głosów ważnych oddano 396; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW M. KUBASZEWSKIEGO 
  –  ROSTKOWSKI Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 
  4) głosów ważnych oddano 372; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA OSTROWSKA" 
  –  NAJGRODZKI Andrzej Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 401; 
  4) głosów ważnych oddano 375; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW BOŻENY KORDEK 
  –  NOWACKI Roman Bartłomiej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 461; 
  4) głosów ważnych oddano 445; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW M. KUBASZEWSKIEGO 
  –  SIWEK Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 121. 
Wybory do Rady Gminy Nur 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 312. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 544 osób, to jest 

66,78% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 3, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 
  4) głosów ważnych oddano 116; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA 
  –  GÓRAL Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JADCZAK Andrzej 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA 
  –  MOCZULSKI Tadeusz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 
  4) głosów ważnych oddano 96; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  NORBERCZUK Mariusz Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 
  4) głosów ważnych oddano 108; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA 
  –  TYMIŃSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 
  4) głosów ważnych oddano 113; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA 
  –  GODLEWSKA Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "FRANCISZKA SPIŻEWSKIEGO" 
  –  SPIŻEWSKI Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 368; 
  4) głosów ważnych oddano 362; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JAŹWIŃSKI Andrzej 
  b) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA 
  –  LESZCZYŃSKI Tomasz 
  –  STPICZYŃSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OGONOWSKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 
  4) głosów ważnych oddano 93; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA 
  –  WOJTKOWSKA Joanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 
  4) głosów ważnych oddano 144; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA 
  –  CHOLEWICKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 
  4) głosów ważnych oddano 104; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA 
  –  RYTEL Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 
  4) głosów ważnych oddano 118; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA 
  –  ZAWISTOWSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 122. 
Wybory do Rady Gminy Ostrów Mazowiecka 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 071. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 469 osób, to jest 

54,30% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 016; 
  4) głosów ważnych oddano 1 002; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW "POROZUMIENIE GMINNE" 
  –  GRABOWSKI Marian Roch 
  b) z listy nr 24 KWW "GMINA" 
  –  MIKOŁAJCZYK Jerzy 
  –  ROZUMEK Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 546; 
  4) głosów ważnych oddano 538; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "POROZUMIENIE GMINNE" 
  –  NADANY Jerzy Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 720; 
  4) głosów ważnych oddano 704; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW "POROZUMIENIE GMINNE" 
  –  CHORĄŻY Maciej 
  b) z listy nr 24 KWW "GMINA" 
  –  PIEŃKOWSKA Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 357; 
  4) głosów ważnych oddano 344; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "GMINA" 
  –  LASKOWSKI Marek Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 464; 
  4) głosów ważnych oddano 453; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "GMINA" 
  –  RÓWNY Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 613; 
  4) głosów ważnych oddano 588; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW "POROZUMIENIE GMINNE" 
  –  KOŁOTA Bogdan 
  b) z listy nr 24 KWW "GMINA" 
  –  KACPRZAK Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 915; 
  4) głosów ważnych oddano 890; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OGRODNIK Dariusz 
  b) z listy nr 24 KWW "GMINA" 
  –  JABŁONKA Tadeusz 
  –  GOCA Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 505; 
  4) głosów ważnych oddano 497; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW "GMINA" 
  –  SKIBA Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 
  4) głosów ważnych oddano 319; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  KOSSOWSKA Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 123. 
Wybory do Rady Gminy Stary Lubotyń 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 780. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 972 osób, to jest 

70,94% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 11, nr 14, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 
  4) głosów ważnych oddano 135; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "BĄDŹCIE Z NAMI" 
  –  KACPRZAK Bogdan Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 194; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 23 KWW "BĄDŹCIE Z NAMI" 
  –  LESZCZYŃSKI Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 
  4) głosów ważnych oddano 124; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "BĄDŹCIE Z NAMI" 
  –  LEGACKI Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "BĄDŹCIE Z NAMI" 
  –  CZYŻEWSKI Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 
  4) głosów ważnych oddano 98; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "BĄDŹCIE Z NAMI" 
  –  GUMKOWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 
  4) głosów ważnych oddano 135; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "BĄDŹCIE Z NAMI" 
  –  PODBIELSKI Jan Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "BĄDŹCIE Z NAMI" 
  –  MIERZEJEWSKI Jan Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "BĄDŹCIE Z NAMI" 
  –  KACZMARCZYK Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "BĄDŹCIE Z NAMI" 
  –  TYSZKA Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 
  4) głosów ważnych oddano 289; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW "BĄDŹCIE Z NAMI" 
  –  KOZIKOWSKA Halina 
  b) z listy nr 25 KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA OSTROWSKA" 
  –  WAGNER Marek Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "BĄDŹCIE Z NAMI" 
  –  JASIONOWSKI Dariusz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
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  4) głosów ważnych oddano 168; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "BĄDŹCIE Z NAMI" 
  –  PODBIELSKI Ludwik Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 136; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW "BĄDŹCIE Z NAMI" 
  –  JURKIEWICZ Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "BĄDŹCIE Z NAMI" 
  –  BARTKIEWICZ Czesław Andrzej 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 124. 
Wybory do Rady Gminy w Szulborzu Wielkim 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 134. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 105 osób, to jest 78,36% 

uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 12 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 1, nr 3, nr 4, 

nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, w których liczba zarejestrowanych 
kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA 
  –  ONYSZK Irena 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 
  4) głosów ważnych oddano 104; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW MIANÓWEK 
  –  ŚWIERŻEWSKI Marian Leon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA 
  –  NIEMIRA Aneta 
  –  NOWACKI Andrzej 
  –  PAWŁOWSKA Edyta 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW LEŚNIEWO 
  –  ŁUKASIAK Wiktor 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GOSTKOWO 
  –  KUCZEWSKI Zygmunt 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA 
  –  MIERZEJEWSKI Sławomir 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW UŚCIANEK-DĘBIANKA 
  –  GODLEWSKI Józef 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA 
  –  SIEJK Waldemar 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA 
  –  SIEROTA Wojciech 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA 
  –  BOGUCKI Edward 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW SMOLEWO 
  –  BURAKOWSKI Andrzej 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA 
  –  KARPIŃSKA Janina 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA 
  –  ZAKRZEWSKA Alicja 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 125. 
Wybory do Rady Gminy Wąsewo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 700. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 080 osób, to jest 

56,22% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 
  4) głosów ważnych oddano 320; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BOBIŃSKA Teresa 
  –  GAŁĄZKA Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 577; 
  4) głosów ważnych oddano 538; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GOCŁOWSKI Hubert 
  –  TRZASKA Adam 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  TRUSZKOWSKI Henryk 
  –  KOWALCZYK Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 
  4) głosów ważnych oddano 360; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  BRYLAK Waldemar 
  –  ŁONIEWSKI Tadeusz 
  –  ORŁOWSKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 388; 
  4) głosów ważnych oddano 378; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  ZAREMBA Ewa 
  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DZIKOWSKI Janusz 
  c) z listy nr 23 KWW LEPSZE JUTRO 
  –  KOWALCZYK Anna Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421; 
  4) głosów ważnych oddano 419; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GAJEWSKI Tomasz Jan 
  –  JAWORSKI Grzegorz 
  b) z listy nr 23 KWW LEPSZE JUTRO 
  –  WIELGUS Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 126. 
Wybory do Rady Gminy Zaręby Kościelne 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 079. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 636 osób, to jest 58,94% 

uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 10 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 1, nr 3, nr 4, 

nr 5, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, w których liczba zarejestrowanych kandydatów 
była mniejsza lub równa liczbie mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BRZOZOWSKI Tadeusz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 
  4) głosów ważnych oddano 109; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KOCH Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PECURA Stanisław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA WIEŚ - KĘPISTE 
  –  JABŁONKA Ryszard 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW TRZY WSIE 
  –  BORATYŃSKI Grzegorz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 
  4) głosów ważnych oddano 97; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  CHOJNOWSKI Waldemar Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ROSTKOWSKI Marek 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RYSZEWSKI Waldemar 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŁADA Bożena Halina 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 415; 
  4) głosów ważnych oddano 405; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW ŁAD I PORZĄDEK - ZARĘBY 
  –  ROSTKOWSKA Hanna Krystyna 
  –  NOWACKI Marek 
  –  GRABOWSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DĄBKOWSKI Zygmunt 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
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  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DMOCHOWSKI Wiesław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW ŚWIERŻE I SKŁODY 
  –  KULESZA Leonard 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 127. 
Wybory do Rady Miasta Józefowa 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14 429. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 040 osób, to jest 

55,72% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 711; 
  4) głosów ważnych oddano 691; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA 
  –  KOŁODZIEJ Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 642; 
  4) głosów ważnych oddano 620; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA 
  –  BATORSKI Mariusz Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 387; 
  4) głosów ważnych oddano 381; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA 
  –  SIBILSKA Lucyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 547; 
  4) głosów ważnych oddano 540; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA 
  –  SEKUŁA Jacek Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 537; 
  4) głosów ważnych oddano 525; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA 
  –  ZIELIŃSKA Urszula Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 542; 
  4) głosów ważnych oddano 528; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA 
  –  JAKUBOWSKA Marianna Benedykta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 530; 
  4) głosów ważnych oddano 502; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  WALKIEWICZ Maria Bożena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 419; 
  4) głosów ważnych oddano 408; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA 
  –  KSIĄŻEK Cezary Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 550; 
  4) głosów ważnych oddano 538; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW PAWŁA RUPNIEWSKIEGO KOCHAM JÓZEFÓW 
  –  MASIK Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 567; 
  4) głosów ważnych oddano 559; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA 
  –  DUDEK Henryka Aniela 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 512; 
  4) głosów ważnych oddano 502; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MARKA JANA MOZÓŁA 
  –  MOZÓŁ Marek Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 431; 
  4) głosów ważnych oddano 424; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  KACZOREK Barbara Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 448; 
  4) głosów ważnych oddano 441; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 30 KWW TERAZ MICHALIN 
  –  ŁUKASZEWSKI Cezary 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 619; 
  4) głosów ważnych oddano 592; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA 
  –  KRUK Grzegorz Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 598; 
  4) głosów ważnych oddano 590; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA 
  –  ZDRAJKOWSKA Janina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 128. 
Wybory do Rady Gminy Celestynów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 048. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 683 osób, to jest 

62,81% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 
  4) głosów ważnych oddano 309; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY 
  –  FLORIAŃCZYK Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 676; 
  4) głosów ważnych oddano 665; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW CIS 
  –  GĄSIOROWSKI Leszek Stanisław 
  b) z listy nr 25 KWW TU JEST MÓJ DOM 
  –  POPLEWSKI Jacek Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 821; 
  4) głosów ważnych oddano 792; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW CIS 
  –  KONEFAŁ Zbigniew 
  b) z listy nr 25 KWW TU JEST MÓJ DOM 
  –  WICIK Robert Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 
  4) głosów ważnych oddano 273; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW "RAZEM DLA GMINY" 
  –  FELCZYK Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 373; 
  4) głosów ważnych oddano 1 313; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW TU JEST MÓJ DOM 
  –  FILIPOWICZ-ŻAROŃ Izabella Agnieszka 
  b) z listy nr 26 KWW GMINA NA PLUS 
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  –  WINIARSKI Łukasz 
  c) z listy nr 27 KWW NIEZALEŻNA GMINA 
  –  STRZEŻYSZ Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 275; 
  4) głosów ważnych oddano 1 228; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW CIS 
  –  FLORIAŃCZYK Henryk 
  b) z listy nr 25 KWW TU JEST MÓJ DOM 
  –  ZIĘTALA Romuald Tomasz 
  c) z listy nr 26 KWW GMINA NA PLUS 
  –  SZYDA Mirosław Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 
  4) głosów ważnych oddano 267; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  PAWLAK Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 
  4) głosów ważnych oddano 282; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW CIS 
  –  CELIŃSKI Marian Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 
  4) głosów ważnych oddano 382; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY 
  –  WÓJCIK Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 129. 
Wybory do Rady Miejskiej w Karczewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12 934. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 836 osób, to jest 

52,85% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 439; 
  4) głosów ważnych oddano 415; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  TRZASKOWSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 547; 
  4) głosów ważnych oddano 528; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  TRZASKOWSKA Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 622; 
  4) głosów ważnych oddano 598; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  SABAŁA Jolanta Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 438; 
  4) głosów ważnych oddano 423; 
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  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  PAWŁOWSKA Katarzyna Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 564; 
  4) głosów ważnych oddano 547; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  TRZEPAŁKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 578; 
  4) głosów ważnych oddano 554; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  OSIAL Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 402; 
  4) głosów ważnych oddano 391; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  KWIATKOWSKA Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 
  4) głosów ważnych oddano 352; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  ZACKIEWICZ Wiesława Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 363; 
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  4) głosów ważnych oddano 346; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  GRĄBCZEWSKI Henryk Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 377; 
  4) głosów ważnych oddano 365; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  MARTON Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 384; 
  4) głosów ważnych oddano 376; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW NASZ WSPÓLNY DOM 
  –  KISZCZUK Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 458; 
  4) głosów ważnych oddano 448; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW PAWŁA SITNIK 
  –  SITNIK Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370; 
  4) głosów ważnych oddano 361; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA" 
  –  SEREMAK Edyta Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 369; 
  4) głosów ważnych oddano 352; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA" 
  –  SKWAREK Krzysztof Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 558; 
  4) głosów ważnych oddano 547; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA" 
  –  PŁACZEK Tadeusz Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 130. 
Wybory do Rady Gminy Kołbiel 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 480. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 748 osób, to jest 

57,84% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 132; 
  4) głosów ważnych oddano 1 084; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA SPRAWA 
  –  KLOCH Waldemar Grzegorz 
  –  DĄBROWSKI Dominik 
  b) z listy nr 24 KWW "PRZYJAZNA GMINA" 
  –  ŻELAZO Michał 
  –  PACEK Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 
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  4) głosów ważnych oddano 205; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA SPRAWA 
  –  URBANIAK Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408; 
  4) głosów ważnych oddano 395; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "PRZYJAZNA GMINA" 
  –  SOKÓŁ Dariusz Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 
  4) głosów ważnych oddano 215; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA SPRAWA 
  –  MAZEK Agata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 468; 
  4) głosów ważnych oddano 451; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OLSZEWSKI Janusz Andrzej 
  b) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA SPRAWA 
  –  DOMAŃSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 
  4) głosów ważnych oddano 203; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW OTULINA 
  –  TKACZ Anatol Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 
  4) głosów ważnych oddano 232; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA SPRAWA 
  –  CZAJKA Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350; 
  4) głosów ważnych oddano 345; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA SPRAWA 
  –  DRÓŻDŻ Małgorzata Mirosława 
  –  MAZUREK Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 
  4) głosów ważnych oddano 215; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA SPRAWA 
  –  LORENS Aleksander Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 
  4) głosów ważnych oddano 276; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZOSTAK Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 131. 
Wybory do Rady Gminy Osieck 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 618. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 527 osób, to jest 
58,33% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 3, w którym 
liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 455; 
  4) głosów ważnych oddano 433; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BOCIAN Joanna 
  b) z listy nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI 
  –  PŁATEK Danuta Anna 
  –  JASIŃSKI Stanisław 
  –  DZIERMAŃSKA Katarzyna Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 
  4) głosów ważnych oddano 137; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI 
  –  WAWER Zbigniew Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI 
  –  KOWALSKI Adam 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI 
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  –  ZAWADA Tadeusz 
  –  GRZEGRZÓŁKA Zygmunt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI 
  –  WASĄŻNIK Zbigniew Wacław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 456; 
  4) głosów ważnych oddano 446; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW CZAS 
  –  GRZEGRZÓŁKA Stanisław 
  –  JAŁOCHA Krzysztof Henryk 
  –  BYLINKA Krzysztof Wojciech 
  b) z listy nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI 
  –  URBANIAK Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 
  4) głosów ważnych oddano 93; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI 
  –  PRZYBYSZ Bartłomiej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68; 
  4) głosów ważnych oddano 67; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI 
  –  KĘDZIOREK Grzegorz Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 132. 
Wybory do Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 108. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 958 osób, to jest 

57,91% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 699; 
  4) głosów ważnych oddano 685; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ 
  –  ŁUKASIAK Jerzy 
  b) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA 
  –  DOMARECKA Hanna Barbara 
  –  JANASZ Jerzy Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 
  4) głosów ważnych oddano 154; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ 
  –  STRACHOTA Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 317; 
  4) głosów ważnych oddano 306; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ 
  –  ZAPAŚNIK Agnieszka 
  –  SOSNOWSKA - BUDYTA Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
  4) głosów ważnych oddano 166; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA 
  –  WOŁOWICZ Tadeusz Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 
  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA 
  –  ŻURAW Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 
  4) głosów ważnych oddano 158; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA 
  –  PIEKARNIAK Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA 
  –  ROZUM Katarzyna Joanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 188; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW NOWOCZESNOŚĆ Z TRADYCJĄ - SADBIR 
  –  SABAŁA Wanda Kazimiera 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 449; 
  4) głosów ważnych oddano 436; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ 
  –  JADCZAK Andrzej 
  b) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA 
  –  CHOIM Jerzy Szczepan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 424; 
  4) głosów ważnych oddano 415; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ 
  –  BURKOWSKA Renata 
  b) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA 
  –  KABALA Mirosław Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 133. 
Wybory do Rady Gminy Wiązowna 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 326. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 721 osób, to jest 

56,70% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 597; 
  4) głosów ważnych oddano 593; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 30 KWW ZAKRĘT I IZABELA RAZEM 
  –  ŁAPIŃSKI Piotr Wiesław 
  –  CHOLEWA Andrzej Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 
  4) głosów ważnych oddano 243; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI 
  –  DACH Marzena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 383; 
  4) głosów ważnych oddano 381; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  WITAN Józef Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 
  4) głosów ważnych oddano 264; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI 
  –  FALIŃSKA Renata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 
  4) głosów ważnych oddano 342; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ 
  –  DUCZEK Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 
  4) głosów ważnych oddano 203; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ 
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  –  BRATKO Barbara Bożena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 598; 
  4) głosów ważnych oddano 592; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 28 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  NOWAK Irena 
  b) z listy nr 29 KWW MONIKI SOKOŁOWSKIEJ 
  –  SOKOŁOWSKA Monika Aneta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 400; 
  4) głosów ważnych oddano 399; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW ANNY MARKIELIS- BĘTKOWSKIEJ 
  –  LECH Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 
  4) głosów ważnych oddano 291; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI 
  –  ŁUKOMSKA Magdalena Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 158; 
  4) głosów ważnych oddano 1 147; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW ANNY MARKIELIS- BĘTKOWSKIEJ 
  –  NEJMAN Rafał 
  b) z listy nr 28 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  SUCHECKI Waldemar Marian 
  c) z listy nr 31 KWW DOROTY PLISZCZYŃSKIEJ 
  –  PLISZCZYŃSKA Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 
  4) głosów ważnych oddano 220; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  IZDEBSKI Piotr Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 134. 
Wybory do Rady Gminy Lesznowola 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14 242. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 121 osób, to jest 

50,00% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 536; 
  4) głosów ważnych oddano 526; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WĄSIK 
  –  GĄSIOROWSKI Piotr Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 580; 
  4) głosów ważnych oddano 567; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WĄSIK 
  –  WÓJCIK Zenon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 908; 
  4) głosów ważnych oddano 884; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WĄSIK 
  –  KORLAK Bożenna Maria 
  –  GROCHALA Łukasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 470; 
  4) głosów ważnych oddano 464; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WĄSIK 
  –  KOMOROWSKA Wiesława Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 523; 
  4) głosów ważnych oddano 522; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WĄSIK 
  –  KOSIK Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422; 
  4) głosów ważnych oddano 415; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WĄSIK 
  –  DUSZA Marian Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 450; 
  4) głosów ważnych oddano 444; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WĄSIK 
  –  KWIATKOWSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370; 
  4) głosów ważnych oddano 363; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WĄSIK 
  –  WIŚNIEWSKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 221; 
  4) głosów ważnych oddano 1 196; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 36 KWW NASZA IWICZNA 
  –  GAWĘDA Justyna 
  –  ROGOWSKA Maria Teresa 
  –  OTRĘBA Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 641; 
  4) głosów ważnych oddano 1 601; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW KLUB ROZWOJU: DROGI, AUTOBUSY, METRO 
  –  KANIA Marcin Szymon 
  b) z listy nr 28 KWW RS "MYSIADŁO" 
  –  PRZEMYSKA Katarzyna 
  c) z listy nr 31 KWW SOLIDARNI MIESZKAŃCY MYSIADŁA 
  –  WILUSZ Mirosław Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 135. 
Wybory do Rady Gminnej Prażmów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 261. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 164 osób, to jest 

57,35% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421; 
  4) głosów ważnych oddano 412; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW GRZEGORZA PRUSZCZYKA 
  –  ZEGADŁO Miłosław Stefan 
  –  SOBCZYK Łukasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 
  4) głosów ważnych oddano 249; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 30 KWW "NASZA GMINA" 
  –  KUROWSKA Jadwiga Janina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 
  4) głosów ważnych oddano 295; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW GRZEGORZA PRUSZCZYKA 
  –  PRUSZCZYK Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311; 
  4) głosów ważnych oddano 299; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 30 KWW "NASZA GMINA" 
  –  JAROSŁAWSKA Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 
  4) głosów ważnych oddano 262; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW GRZEGORZA PRUSZCZYKA 
  –  RATAJCZYK Izabela Wanda 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 
  4) głosów ważnych oddano 298; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW GRZEGORZA PRUSZCZYKA 
  –  CICHECKA Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 479; 
  4) głosów ważnych oddano 474; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 30 KWW "NASZA GMINA" 
  –  KOPKA Krzysztof Włodzimierz 
  –  TYBOROWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 
  4) głosów ważnych oddano 243; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 30 KWW "NASZA GMINA" 
  –  KOŚLA Janina Eugenia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 
  4) głosów ważnych oddano 281; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW 
  –  CIENSZKOWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 
  4) głosów ważnych oddano 223; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW PRAŻMOWSKA GRUPA OBYWATELSKA 
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  –  ŚWIDERSKI Konrad Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 
  4) głosów ważnych oddano 313; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 30 KWW "NASZA GMINA" 
  –  SZYMAŃSKA-KANIA Halina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 322; 
  4) głosów ważnych oddano 314; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 30 KWW "NASZA GMINA" 
  –  KAMIŃSKI Józef Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 
  4) głosów ważnych oddano 292; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW GRZEGORZA PRUSZCZYKA 
  –  WYPYCHOWICZ Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 136. 
Wybory do Rady Miejskiej w Tarczynie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 588. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 601 osób, to jest 

53,57% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350; 
  4) głosów ważnych oddano 345; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW NOWOCZESNA GMINA 
  –  WŁODARCZYK Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 
  4) głosów ważnych oddano 212; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNY SUKCES 
  –  PAROL Sławomir Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 
  4) głosów ważnych oddano 316; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNY SUKCES 
  –  BĘZA Zygmunt Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 
  4) głosów ważnych oddano 322; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNY SUKCES 
  –  DĘBSKI Jan Bronisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 317; 
  4) głosów ważnych oddano 311; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNY SUKCES 
  –  MĘDRZYCKI Tomasz Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 
  4) głosów ważnych oddano 235; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA - NASZYM DOMEM 
  –  CYBULSKI Piotr Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 
  4) głosów ważnych oddano 259; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNY SUKCES 
  –  MŁYNARCZYK Marek Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 
  4) głosów ważnych oddano 218; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NOWOCZESNA GMINA 
  –  TRZEŚNIOWSKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350; 
  4) głosów ważnych oddano 346; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NOWOCZESNA GMINA 
  –  PSZCZÓŁKA Andrzej Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 378; 
  4) głosów ważnych oddano 365; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNY SUKCES 
  –  FALISZEWSKI Mirosław Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395; 
  4) głosów ważnych oddano 389; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NOWOCZESNA GMINA 
  –  OLCZAK Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 
  4) głosów ważnych oddano 321; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNY SUKCES 
  –  BURAKOWSKA Anna Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 
  4) głosów ważnych oddano 300; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNY SUKCES 
  –  MĘDRZYCKA Henryka Janina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 
  4) głosów ważnych oddano 181; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNY SUKCES 
  –  SOWIŃSKA Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 381; 
  4) głosów ważnych oddano 372; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW NASZE PRACE 
  –  KARWOWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 137. 
Wybory do Rady Gminy Bielsk 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 117. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 501 osób, to jest 

63,24% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 
  4) głosów ważnych oddano 253; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPÓLNIE 
  –  SIERADZKI Piotr Rajmund 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 
  4) głosów ważnych oddano 257; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW ŻYJESZ POMÓŻ INNYM 
  –  ŻABOLICKA Beata Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311; 
  4) głosów ważnych oddano 307; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPÓLNIE 
  –  BOGUSZEWSKA Agnieszka Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 360; 
  4) głosów ważnych oddano 1 279; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  TRZCIŃSKI Wacław Ryszard 
  b) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPÓLNIE 
  –  CHYLIŃSKI Mariusz 
  –  JANIKOWSKI Bogdan Mirosław 
  –  LINOWSKI Wiesław Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 
  4) głosów ważnych oddano 288; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KLEKOWICKI Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 387; 
  4) głosów ważnych oddano 379; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPÓLNIE 
  –  WOCHOWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 
  4) głosów ważnych oddano 231; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  OZIEMBŁO Stanisław Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 
  4) głosów ważnych oddano 241; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPÓLNIE 
  –  NOWAKOWSKI Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 
  4) głosów ważnych oddano 290; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPÓLNIE 
  –  WOŹNIAK Radosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 338; 
  4) głosów ważnych oddano 331; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPÓLNIE 
  –  MOKRZKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 
  4) głosów ważnych oddano 272; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW ŻYJESZ POMÓŻ INNYM 
  –  HANDLARSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 
  4) głosów ważnych oddano 212; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPÓLNIE 
  –  CHRZANOWSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 138. 
Wybory do Rady Gminy Bodzanów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 744. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 952 osób, to jest 
58,60% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 677; 
  4) głosów ważnych oddano 637; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW "ALBERTA KOŁODZIEJSKIEGO" 
  –  BOGIEL Paweł Mariusz 
  b) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANÓW 
  –  NOWAK Dariusz Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 
  4) głosów ważnych oddano 290; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GOCEK Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320; 
  4) głosów ważnych oddano 315; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW STANISZEWSKI 
  –  DALKIEWICZ Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 
  4) głosów ważnych oddano 225; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANÓW 
  –  KRYJAK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 
  4) głosów ważnych oddano 233; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANÓW 
  –  SZYMAŃSKI Stanisław Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 
  4) głosów ważnych oddano 269; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  CHLEBOWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 609; 
  4) głosów ważnych oddano 591; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANÓW 
  –  WYRĘBKOWSKA Teresa 
  b) z listy nr 28 KWW TERESY SIKORY 
  –  SIKORA Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 
  4) głosów ważnych oddano 304; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANÓW 
  –  JANKOWSKI Paweł Artur 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 
  4) głosów ważnych oddano 126; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANÓW 
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  –  BIELSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 
  4) głosów ważnych oddano 244; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  SZCZUTOWSKI Bogusław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 
  4) głosów ważnych oddano 233; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANÓW 
  –  JANOWSKI Janusz Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 
  4) głosów ważnych oddano 205; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  ATŁASKI Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANÓW 
  –  RAKOWSKI Jerzy Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 139. 
Wybory do Rady Gminy Brudzeń Duży 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 275. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 198 osób, to jest 

50,96% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 
  4) głosów ważnych oddano 283; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 30 KWW WALENTYNY KOWALSKIEJ 
  –  KOWALSKA Walentyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 
  4) głosów ważnych oddano 228; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW BRUDZEŃ DUŻY 2010 
  –  SOBIECHOWSKI Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 
  4) głosów ważnych oddano 145; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW BRUDZEŃ DUŻY 2010 
  –  SKONIECZNY Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 527; 
  4) głosów ważnych oddano 513; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA BRUDZEŃ 
  –  FIJAŁKOWSKA Anna Krystyna 
  b) z listy nr 27 KWW "MARKA MODERACKIEGO" 
  –  MAŃSKI Adam Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW BRUDZEŃ DUŻY 2010 
  –  KRAJENTA Jacek Cezary 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA BRUDZEŃ 
  –  KAIM Eugeniusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 420; 
  4) głosów ważnych oddano 407; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW BRUDZEŃ DUŻY RAZEM 
  –  NOWAK Rafał 
  b) z listy nr 27 KWW "MARKA MODERACKIEGO" 
  –  SKIERKOWSKA Hanna Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 
  4) głosów ważnych oddano 216; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW "MARKA MODERACKIEGO" 
  –  TOMASZEWSKI Jerzy Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 
  4) głosów ważnych oddano 192; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA BRUDZEŃ 
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  –  FABISIAK Marek Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 436; 
  4) głosów ważnych oddano 418; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  STĘPCZYŃSKA Małgorzata Teresa 
  b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA BRUDZEŃ 
  –  WYŻYKOWSKI Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 29 KWW GW 
  –  JANKOWSKA-WOJANOWSKA Czesława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 
  4) głosów ważnych oddano 220; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PORTALSKI Marcin Rafał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 140. 
Wybory do Rady Gminy Bulkowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 657. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 909 osób, to jest 

62,47% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 



– 382 – 

  

  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 
  4) głosów ważnych oddano 224; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JÓZWIAK Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GABRIEL GRACZYK "RAZEM DLA BULKOWA" 
  –  KAJKA Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 
  4) głosów ważnych oddano 204; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW MAŁA OJCZYZNA 
  –  MATUSZEWSKI Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 
  4) głosów ważnych oddano 198; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW GABRIEL GRACZYK "RAZEM DLA BULKOWA" 
  –  ŻURAŃSKA Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 
  4) głosów ważnych oddano 160; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GABRIEL GRACZYK "RAZEM DLA BULKOWA" 
  –  KROKOWSKI Andrzej Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 383 – 

  

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 
  4) głosów ważnych oddano 149; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PLEBANIAK Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 
  4) głosów ważnych oddano 223; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GABRIEL GRACZYK "RAZEM DLA BULKOWA" 
  –  MARCINIAK Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 
  4) głosów ważnych oddano 208; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW MAŁA OJCZYZNA 
  –  DZIEŁAKOWSKI Cezary 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 
  4) głosów ważnych oddano 203; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BIGOS Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 
  4) głosów ważnych oddano 233; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW MAŁA OJCZYZNA 
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  –  BOGDAN Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 206; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WOŹNIAK Krzysztof Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CYTACKI Dariusz Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 
  4) głosów ważnych oddano 188; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW MAŁA OJCZYZNA 
  –  BIEDRZYCKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 
  4) głosów ważnych oddano 191; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GABRIEL GRACZYK "RAZEM DLA BULKOWA" 
  –  ZIÓŁKOWSKI Piotr Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 22 KWW MAŁA OJCZYZNA 
  –  MATCZAK Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 141. 
Wybory do Rady Miejskiej w Drobinie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 624. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 513 osób, to jest 

53,03% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 359; 
  4) głosów ważnych oddano 1 315; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  NOWAKOWSKI Stanisław Krzysztof 
  b) z listy nr 22 KWW SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI - WSPÓLNY CEL 
  –  DZIĘCIOŁ Andrzej 
  c) z listy nr 23 KWW "WSPÓLNA SPRAWA" 
  –  WYSOCKA Monika Elżbieta 
  d) z listy nr 27 KWW MARIUSZA LEWICKIEGO 
  –  LEWICKI Mariusz Sławomir 
  e) z listy nr 30 KWW "RODZINA" 
  –  KANIGOWSKI Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 
  4) głosów ważnych oddano 196; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW "WSPÓLNA SPRAWA" 
  –  SATKOWSKA Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 
  4) głosów ważnych oddano 228; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  STANISZEWSKI Błażej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 
  4) głosów ważnych oddano 195; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI - WSPÓLNY CEL 
  –  DYLEWSKI Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JEZIAK Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ANDRZEJ WAWROWSKI 
  –  WAWROWSKI Andrzej Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 
  4) głosów ważnych oddano 166; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GAJEWSKI Jerzy Bogusław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 555; 
  4) głosów ważnych oddano 538; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WIŚNIEWSKI Maciej 
  b) z listy nr 22 KWW SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI - WSPÓLNY CEL 
  –  LEMANOWICZ Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437; 
  4) głosów ważnych oddano 427; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KŁOSIŃSKI Adam Zbigniew 
  –  KOZŁOWSKI Mieczysław Eugeniusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 142. 
Wybory do Rady Miasta i Gminy Gąbin 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 814. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 574 osób, to jest 

51,89% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 650; 
  4) głosów ważnych oddano 635; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO I GMINA GĄBIN 
  –  WILGOCKI Edward Ryszard 
  b) z listy nr 36 KWW OSIEDLA PISARZY 
  –  SMOLAREK Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 128; 
  4) głosów ważnych oddano 1 085; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHLEWIŃSKI Krzysztof 
  b) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO I GMINA GĄBIN 
  –  LODZIŃSKA Alicja Cecylia 
  –  KĘDZIA Leszek Karol 
  c) z listy nr 38 KWW "STRAŻACY" 
  –  SIKORSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 452; 
  4) głosów ważnych oddano 437; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO I GMINA GĄBIN 
  –  MICHALSKA Jadwiga Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 399; 
  4) głosów ważnych oddano 386; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO I GMINA GĄBIN 
  –  JAKUBOWSKI Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 
  4) głosów ważnych oddano 253; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 37 KWW "PRZYSZŁOŚĆ TROSZYNA" 
  –  SMOŻEWSKA Wanda Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 
  4) głosów ważnych oddano 246; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO I GMINA GĄBIN 
  –  WIERZBICKI Jan Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 
  4) głosów ważnych oddano 330; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WIŚNIEWSKI Zbigniew Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 486; 
  4) głosów ważnych oddano 471; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LEONARCIK Roman Kazimierz 
  b) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO I GMINA GĄBIN 
  –  SOBIECKI Czesław Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309; 
  4) głosów ważnych oddano 305; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO I GMINA GĄBIN 
  –  ROJEK Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304; 
  4) głosów ważnych oddano 282; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DRABIK Iwona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 143. 
Wybory do Rady Gminy Łąck 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 091. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 471 osób, to jest 

60,40% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 861; 
  4) głosów ważnych oddano 831; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  KWESTARZ Janina 
  b) z listy nr 24 KWW "PÓJDŹMY RAZEM" 
  –  CHMIELECKA Ewa Barbara 
  –  DROHOMIRECKI Lech 
  –  PERLIKOWSKI Henryk 
  –  WOJNAROWSKA Maria Antonina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 
  4) głosów ważnych oddano 233; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA 
  –  TOMCZAK Katarzyna 
  b) z listy nr 24 KWW "PÓJDŹMY RAZEM" 
  –  KOWALCZYK Agata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 
  4) głosów ważnych oddano 186; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "PÓJDŹMY RAZEM" 
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  –  SIEROCKI Tomasz Dominik 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 
  4) głosów ważnych oddano 144; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "PÓJDŹMY RAZEM" 
  –  WASIAK Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
  4) głosów ważnych oddano 145; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "PÓJDŹMY RAZEM" 
  –  SKALSKI Ryszard Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
  4) głosów ważnych oddano 144; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 
  –  ŚNIEĆ Anna Irena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 
  4) głosów ważnych oddano 126; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA 
  –  ANTCZAK Władysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 197; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STRZAŁKOWSKI Eugeniusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 
  4) głosów ważnych oddano 192; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SOBCZAK Władysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 
  4) głosów ważnych oddano 217; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "PÓJDŹMY RAZEM" 
  –  JAWORSKI Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 144. 
Wybory do Rady Gminy Mała Wieś 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 021. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 809 osób, to jest 

55,95% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 507; 
  4) głosów ważnych oddano 475; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA GMINY 
  –  WYSOCKI Dariusz 
  b) z listy nr 26 KWW JESTEM JEDNYM Z WAS 
  –  PIELAT Andrzej 
  c) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA 
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  –  OSTROWSKI Jerzy Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA GMINY MAŁA WIEŚ 
  –  TOMCZAK Zdzisław Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW JESTEM JEDNYM Z WAS 
  –  FABIANOWICZ Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 733; 
  4) głosów ważnych oddano 687; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KW STOWARZYSZENIE "SZANSA NA ROZWÓJ" 
  –  KOZICKI Piotr Andrzej 
  b) z listy nr 26 KWW JESTEM JEDNYM Z WAS 
  –  SZYMCZAK Alfred 
  c) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA 
  –  OPAŁA Edyta Katarzyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA GMINY MAŁA WIEŚ 
  –  NOWATKIEWICZ Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 172; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KW STOWARZYSZENIE "SZANSA NA ROZWÓJ" 
  –  PIOTROWSKI Maciej Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 391; 
  4) głosów ważnych oddano 376; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KW STOWARZYSZENIE "SZANSA NA ROZWÓJ" 
  –  MAĆKIEWICZ Jarosław 
  b) z listy nr 26 KWW JESTEM JEDNYM Z WAS 
  –  MALCZEWSKI Jan Ludwik 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 
  4) głosów ważnych oddano 184; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KW STOWARZYSZENIE "SZANSA NA ROZWÓJ" 
  –  JEZNACH Włodzimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 
  4) głosów ważnych oddano 282; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW JESTEM JEDNYM Z WAS 
  –  DOMAŃSKA Teresa 
  b) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA GMINY MAŁA WIEŚ 
  –  KLIMCZEWSKI Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 145. 
Wybory do Rady Gminy Nowy Duninów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 205. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 818 osób, to jest 

56,72% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 561; 
  4) głosów ważnych oddano 554; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WAĆKOWSKI Sławomir 
  b) z listy nr 22 KWW "WISŁA" 
  –  KOWALAK Ewa 
  –  STAŃSKI Edward 
  c) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW 
  –  PIETRZAK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 
  4) głosów ważnych oddano 245; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WIŚNIEWSKI Leszek 
  b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW 
  –  WOŹNIKOWSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 
  4) głosów ważnych oddano 146; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW 
  –  ŚPIEGOWSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 
  4) głosów ważnych oddano 78; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KAMIŃSKI Marek Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "NIEZRZESZENI" 
  –  NOWACKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 340; 
  4) głosów ważnych oddano 334; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW 
  –  SZYMAŃSKI Bolesław Kazimierz 
  –  KIJEK Piotr Adam 
  –  KRYSIAK Włodzimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 
  4) głosów ważnych oddano 97; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "WISŁA" 
  –  KIJEK Waldemar Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 
  4) głosów ważnych oddano 209; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MICHALSKI Wiesław Jan 
  –  LEWANDOWICZ Wiesław Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 146. 
Wybory do Rady Gminy Radzanowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 137. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 297 osób, to jest 

53,72% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 610; 
  4) głosów ważnych oddano 601; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TOKARSKI Robert 
  b) z listy nr 25 KWW "POROZUMIENIE" 
  –  SOCHACKA Jolanta Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 
  4) głosów ważnych oddano 206; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOZICZYŃSKA Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 
  4) głosów ważnych oddano 235; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "PŁOMYK" 
  –  SZYMAŃSKI Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 
  4) głosów ważnych oddano 223; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  PIETRZAK Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 
  4) głosów ważnych oddano 179; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "POROZUMIENIE" 
  –  WOJA Jan Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 
  4) głosów ważnych oddano 220; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "POROZUMIENIE" 
  –  KRYJAK Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 
  4) głosów ważnych oddano 381; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PRZYGODA Ewa 
  b) z listy nr 25 KWW "POROZUMIENIE" 
  –  CZERWIŃSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "POROZUMIENIE" 
  –  GAJEWSKI Kazimierz Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 185; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "POROZUMIENIE" 
  –  JANKOWSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 
  4) głosów ważnych oddano 232; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "POROZUMIENIE" 
  –  JÓŹWIAK Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  URA Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 
  4) głosów ważnych oddano 172; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "POROZUMIENIE" 
  –  GOŁĘBIOWSKI Bogumił Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 
  4) głosów ważnych oddano 256; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW NASZE STRÓŻEWKO I BROCHOCINEK 
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  –  TROJANOWSKA Agata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 147. 
Wybory do Rady Gminy Słubice 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 701. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 443 osób, to jest 

66,01% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 
  4) głosów ważnych oddano 193; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JANUSZEWSKI Sławomir Zenon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 
  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  PIŃKOWSKA Alicja Lucyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 
  4) głosów ważnych oddano 196; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  WOLIŃSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW WSPÓLNOTA 
  –  SZYMAŃSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 
  4) głosów ważnych oddano 265; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JACHOWICZ Bartosz 
  b) z listy nr 24 KWW JEDNOŚĆ 
  –  DYBIEC Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 
  4) głosów ważnych oddano 125; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LENARCIK Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 736; 
  4) głosów ważnych oddano 713; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  DOMŻAŁOWICZ Jacek 
  b) z listy nr 24 KWW JEDNOŚĆ 
  –  KUJAWA Zofia 
  –  PETRYKOWSKA Teresa 
  –  PIETRZAK Jerzy Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 
  4) głosów ważnych oddano 267; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MILCZAREK Katarzyna Monika 
  b) z listy nr 24 KWW JEDNOŚĆ 
  –  CICHOSZ Wiesław Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BARTOS Mariusz Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 
  –  OGRZEBACZ Stanisława Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 148. 
Wybory do Rady Gminy Słupno 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 001. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 602 osób, to jest 

52,03% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 
  4) głosów ważnych oddano 310; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  KUCHTA Elżbieta Stanisława 
  b) z listy nr 29 KWW "LAWENDA" 
  –  JAROSZEWSKA Stanisława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 
  4) głosów ważnych oddano 194; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WYBIERAMY NASZĄ GMINĘ 
  –  KĘPCZYŃSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 
  4) głosów ważnych oddano 179; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "MOJE WYKOWO" 
  –  MAJEWSKI Zygmunt Eugeniusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL - BIELINO 
  –  GRZYBOWSKA Bożena Halina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 
  4) głosów ważnych oddano 102; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW WSPÓLNY CEL - BIELINO 
  –  PĘCHERZEWSKI Jerzy Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 
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  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW MISZEWKO-JEDNA RODZINA 
  –  BANASIAK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 387; 
  4) głosów ważnych oddano 381; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DOLIŃSKI Lech 
  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  SZAŁKOWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 
  4) głosów ważnych oddano 117; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DRAJKOWSKI Michał Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 
  4) głosów ważnych oddano 252; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DZIECINNY Zbigniew Bogusław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 687; 
  4) głosów ważnych oddano 667; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  STEFAŃSKI Jan 
  –  PIELAT Zbigniew 
  –  BIERNAT Jadwiga 
  b) z listy nr 23 KWW CZAS NA ZMIANY 
  –  DZIĘGIELEWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 149. 
Wybory do Rady Gminy Stara Biała 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 194. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 036 osób, to jest 

49,26% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 
  4) głosów ważnych oddano 268; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "STARA BIAŁA 2010" 
  –  DOWNAROWICZ Mariusz Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 766; 
  4) głosów ważnych oddano 754; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  FIGIEL-BĘTLEJEWSKA Grażyna Ewa 
  b) z listy nr 23 KWW "STARA BIAŁA 2010" 
  –  WRZEŚNIEWSKI Jan 
  –  KRAJEWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 
  4) głosów ważnych oddano 183; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "STARA BIAŁA 2010" 
  –  MODERACKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 
  4) głosów ważnych oddano 335; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WIŚNIEWSKI Stanisław Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 
  4) głosów ważnych oddano 240; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "STARA BIAŁA 2010" 
  –  PARADOWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 
  4) głosów ważnych oddano 232; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "STARA BIAŁA 2010" 
  –  WOJCIECHOWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 703; 
  4) głosów ważnych oddano 689; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW "STARA BIAŁA 2010" 
  –  PORTALSKI Jacek Józef 
  b) z listy nr 30 KWW WOJCIECHA ŻÓŁTOWSKIEGO 
  –  ŻÓŁTOWSKI Wojciech Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 
  4) głosów ważnych oddano 259; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RUTKOWSKI Piotr Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 791; 
  4) głosów ważnych oddano 762; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MIKOŁAJCZYK Władysław 
  –  SZTEINDÓR Jarosław 
  b) z listy nr 23 KWW "STARA BIAŁA 2010" 
  –  DĄBROWSKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 
  4) głosów ważnych oddano 185; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "STARA BIAŁA 2010" 
  –  KAJKOWSKI Włodzimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 150. 
Wybory do Rady Gminy Staroźreby 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 931. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 522 osób, to jest 

59,38% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 
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  4) głosów ważnych oddano 228; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KAŹMIRSKA Krystyna Janina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 
  4) głosów ważnych oddano 192; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SKIERSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 
  4) głosów ważnych oddano 202; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TOMCZAK Jacek Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 
  4) głosów ważnych oddano 204; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "LEPSZE JUTRO" 
  –  PETERA Stanisław Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 
  4) głosów ważnych oddano 189; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PIASECKA Ewa Adela 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 
  4) głosów ważnych oddano 224; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ADAMSKI Adam Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 
  4) głosów ważnych oddano 221; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  NOWAKOWSKI Dominik Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JĘDRZEJCZAK Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 
  4) głosów ważnych oddano 285; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STRADOMSKI Mariusz Artur 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 
  4) głosów ważnych oddano 205; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 
  –  SZELUGA Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 
  4) głosów ważnych oddano 235; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "ZJEDNOCZENI" 
  –  RAJEWSKI Radosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 069; 
  4) głosów ważnych oddano 1 023; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  WITKOWSKA Elżbieta 
  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CIEĆWIERZ Marek 
  c) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  RYZIŃSKA Małgorzata 
  d) z listy nr 26 KWW "MIESZKAŃCY STAROŹREB" 
  –  KOWALAK Krzysztof Szczepan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 151. 
Wybory do Rady Gminy i Miasta Wyszogrodu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 615. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 567 osób, to jest 

43,35% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 3, nr 4, nr 5, nr 

7, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 
mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 643; 
  4) głosów ważnych oddano 603; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  BIERNAT Elżbieta Krystyna 
  b) z listy nr 22 KWW GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD 
  –  WOŹNIAK Andrzej Jerzy 
  –  GAWORSKI Wiesław 
  c) z listy nr 25 KWW SILNY WYSZOGRÓD 
  –  WIĘCKOWSKI Hubert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 409; 
  4) głosów ważnych oddano 385; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD 
  –  MIESZKOWSKI Maryś Maciej 
  –  MAJEWSKI Mieczysław Józef 
  b) z listy nr 23 KWW NASZE MIASTO WYSZOGRÓD 
  –  TOMKIEWICZ Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZĄBEK Sławomir 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BOSZKO Józef Zbigniew 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KULIŃSKI Janusz Wojciech 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 
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  4) głosów ważnych oddano 286; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GŁOWACKI Marek 
  –  MADANY Zbigniew Feliks 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JANCZAK Wojciech 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 
  4) głosów ważnych oddano 108; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD 
  –  DOBACZEWSKI Andrzej Stefan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 
  4) głosów ważnych oddano 105; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD 
  –  OLSZEWSKA Mariola 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 152. 
Wybory do Rady Miejskiej w Raciążu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 768. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 323 osób, to jest 

61,65% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 566; 
  4) głosów ważnych oddano 538; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MACHCIŃSKI Grzegorz Wiktor 
  b) z listy nr 23 KWW "RAZEM DLA RACIĄŻA" 
  –  KOSIOREK Piotr 
  c) z listy nr 24 KWW ADAMSKIEGO 
  –  ADAMSKI Zbigniew 
  d) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  MARSZAŁ Piotr Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 
  4) głosów ważnych oddano 260; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW "RAZEM DLA RACIĄŻA" 
  –  CHRZANOWSKA Krystyna 
  –  KARASIEWICZ Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 429; 
  4) głosów ważnych oddano 399; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KUCIŃSKI Daniel 
  b) z listy nr 23 KWW "RAZEM DLA RACIĄŻA" 
  –  CHRZANOWSKI Paweł 
  c) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  LEWANDOWSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347; 
  4) głosów ważnych oddano 333; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW "RAZEM DLA RACIĄŻA" 
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  –  GIZLER Artur Piotr 
  –  OBRĘBSKI Patryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 715; 
  4) głosów ważnych oddano 674; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SENDAL Andrzej 
  b) z listy nr 23 KWW "RAZEM DLA RACIĄŻA" 
  –  JEŻAK Bogusław Andrzej 
  –  GODLEWSKI Mariusz Jerzy 
  –  STANISZEWSKI Andrzej Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 153. 
Wybory do Rady Gminy Baboszewo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 023. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 205 osób, to jest 

36,61% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 5, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 
  4) głosów ważnych oddano 132; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GULASZEWSKI Gabriel 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW - SAMORZĄDOWCY GMINY BABOSZEWO 
  –  NOWAKOWSKI Stanisław Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 
  4) głosów ważnych oddano 130; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW PRZYJAZNA WIEŚ 
  –  PRUSIŃSKA Bożena Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 769; 
  4) głosów ważnych oddano 750; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CICHOCKI Tadeusz Józef 
  b) z listy nr 23 KWW "STRAŻAK" 
  –  GIERKOWSKI Marek 
  c) z listy nr 24 KWW - SAMORZĄDOWCY GMINY BABOSZEWO 
  –  KOWALKOWSKI Tadeusz 
  d) z listy nr 25 KWW NIEZALEŻNI BABOSZEWO 
  –  SUPLEWSKI Stanisław Leon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "STRAŻAK" 
  –  WIŚNIEWSKI Jerzy Henryk 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 
  4) głosów ważnych oddano 132; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BROJEK Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 163; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  ŁEPKOWSKA Agata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  GOSZCZYCKI Sławomir Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "STRAŻAK" 
  –  FELCZAK Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 
  4) głosów ważnych oddano 172; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "STRAŻAK" 
  –  CHUDZYŃSKI Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
  4) głosów ważnych oddano 128; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW "STRAŻAK" 
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  –  PYDYNOWSKA Janina Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 
  4) głosów ważnych oddano 146; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "STRAŻAK" 
  –  KARWOWSKI Tomasz Cezary 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 154. 
Wybory do Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 320. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 173 osób, to jest 

50,21% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 587; 
  4) głosów ważnych oddano 568; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW PRZYMIERZE ROZWOJU POW. PŁOŃSKIEGO 
  –  KACPRZAK Robert Piotr 
  b) z listy nr 25 KWW TERAZ CZAS NA ZMIANY 
  –  KACZMARCZYK Stanisław Jan 
  c) z listy nr 28 KWW PAWŁA ZIEMKIEWICZA 
  –  ZIEMKIEWICZ Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 
  4) głosów ważnych oddano 248; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW "GOSPODARNOŚĆ" 
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  –  PIEKUT Szczepan Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 
  4) głosów ważnych oddano 190; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW "GOSPODARNOŚĆ" 
  –  KRAJEWSKA Ewa Czesława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 481; 
  4) głosów ważnych oddano 472; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW "GOSPODARNOŚĆ" 
  –  CHLUDZIŃSKI Stanisław 
  –  KAMIŃSKI Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 
  4) głosów ważnych oddano 131; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW "GOSPODARNOŚĆ" 
  –  JASTRZĘBSKI Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 515; 
  4) głosów ważnych oddano 505; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW PRZYMIERZE ROZWOJU POW. PŁOŃSKIEGO 
  –  PODGÓRSKA Renata Janina 
  –  FOTEK Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 
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  4) głosów ważnych oddano 228; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW PRZYMIERZE ROZWOJU POW. PŁOŃSKIEGO 
  –  MARCINIAK Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 377; 
  4) głosów ważnych oddano 356; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW PRZYMIERZE ROZWOJU POW. PŁOŃSKIEGO 
  –  SZOSTAK Cezary Kazimierz 
  –  WOSIAK Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 405; 
  4) głosów ważnych oddano 396; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW "GOSPODARNOŚĆ" 
  –  NOWAK Marek 
  –  SMUŁKA Mieczysław Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 155. 
Wybory do Rady Gminy w Dzierzążni 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 146. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 028 osób, to jest 

64,46% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 
  4) głosów ważnych oddano 245; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  PAWLAK Radosław Paweł 
  b) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY DZIERZĄŻNIA 
  –  KRYSIEWICZ Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 
  4) głosów ważnych oddano 169; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BRAULIŃSKA-KORYCKA Alina Urszula 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 
  4) głosów ważnych oddano 126; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY DZIERZĄŻNIA 
  –  PAWLAK Ireneusz Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 
  4) głosów ważnych oddano 98; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY DZIERZĄŻNIA 
  –  GOŁĘBIEWSKI Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 
  4) głosów ważnych oddano 205; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WACŁAWA OLSZEWSKIEGO 
  –  OLSZEWSKI Wacław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 
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  4) głosów ważnych oddano 182; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JANKOWSKA Wiesława Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 137; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WIŚNIEWSKI Zbigniew Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KAWECKA Iwona Agata 
  b) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY DZIERZĄŻNIA 
  –  HARAZIŃSKA Agnieszka Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 
  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY DZIERZĄŻNIA 
  –  PIÓRKOWSKI Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 
  4) głosów ważnych oddano 259; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SADKOWSKA Renata Hanna 
  b) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY DZIERZĄŻNIA 
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  –  BARTOLD Krzysztof Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 
  4) głosów ważnych oddano 125; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY DZIERZĄŻNIA 
  –  TURKOWSKA Teresa Wiesława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 
  4) głosów ważnych oddano 121; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SIEDLECKA Janina Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 156. 
Wybory do Rady Gminy Joniec 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 173. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 670 osób, to jest 57,12% 

uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 3, nr 6, nr 7, nr 

10, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 
mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 
  4) głosów ważnych oddano 205; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW SWG JONIEC 
  –  KRZEMIŃSKI Bartosz 
  –  NOWIŃSKI Grzegorz Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 69; 
  4) głosów ważnych oddano 67; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW SWG JONIEC 
  –  OŁDAKOWSKI Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW SWG JONIEC 
  –  KOWALSKI Krzysztof 
  –  SZTABNIK Marcin Adam 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 73; 
  4) głosów ważnych oddano 70; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BŁASZKIEWICZ Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 72; 
  4) głosów ważnych oddano 69; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW SWG JONIEC 
  –  ZAWADKA Marek Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW SWG JONIEC 
  –  PIEKUT Zenon 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW SWG JONIEC 
  –  PRZONDAK Andrzej Jerzy 
  –  WIKTOROWICZ Roman Jan 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 
  4) głosów ważnych oddano 70; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CZULIŃSKI Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 
  4) głosów ważnych oddano 98; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  RAJSKA Anna Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW SWG JONIEC 
  –  BIENIEK Zbigniew 
  –  PAWĘCKI Tomasz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 77; 
  4) głosów ważnych oddano 76; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  MIKA Bogusław Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 157. 
Wybory do Rady Gminy w Naruszewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 324. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 281 osób, to jest 

42,84% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERŚCIŃSKIEJ 
  –  BIELSKI Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 
  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERŚCIŃSKIEJ 
  –  KRAWCZEWSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERŚCIŃSKIEJ 
  –  NAPIÓRKOWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 
  4) głosów ważnych oddano 131; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  GÓRNICKI Tomasz Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 
  4) głosów ważnych oddano 86; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERŚCIŃSKIEJ 
  –  WAŚKO Włodzimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 158; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERŚCIŃSKIEJ 
  –  SZYMAŃSKI Józef Benedykt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 122; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERŚCIŃSKIEJ 
  –  BOROWSKI Daniel 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 148; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  TOMASZEWSKI Arkadiusz Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 361; 
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  4) głosów ważnych oddano 347; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERŚCIŃSKIEJ 
  –  ANTCZAK Tadeusz 
  –  SALAK Roman Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERŚCIŃSKIEJ 
  –  GIZIŃSKA Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 
  4) głosów ważnych oddano 199; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERŚCIŃSKIEJ 
  –  PIELAT Edward Arkadiusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 
  4) głosów ważnych oddano 96; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SZPAKIEWICZ Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERŚCIŃSKIEJ 
  –  NOWICKI Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 
  4) głosów ważnych oddano 135; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERŚCIŃSKIEJ 
  –  WITKOWSKI Wiesław Wincenty 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 158. 
Wybory do Rady Gminy Nowe Miasto 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 868. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 401 osób, to jest 

62,07% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 
  4) głosów ważnych oddano 95; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SŁAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY 
  –  WĘDROWSKI Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 
  4) głosów ważnych oddano 178; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CIOSEK Stanisław Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 190; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SŁAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY 
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  –  OLSZEWSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213; 
  4) głosów ważnych oddano 210; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SŁAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY 
  –  WIĄCEK Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDOWCY NOWEGO MIASTA 
  –  KRZESZEWSKI Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 154; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW SŁAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY 
  –  BAFELTOWSKA Hanna Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 
  4) głosów ważnych oddano 104; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SŁAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY 
  –  KONIECZNY Edward Szczepan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 154; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 24 KWW SŁAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY 
  –  WIKTOROWICZ Damian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 144; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAŁECKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" 
  –  EBERT Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 829; 
  4) głosów ważnych oddano 795; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHYBAŁA Lech Adam 
  b) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDOWCY NOWEGO MIASTA 
  –  RADOMSKA Ewa Janina 
  c) z listy nr 24 KWW SŁAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY 
  –  CALIŃSKI Marek 
  –  ZYGMUNTOWICZ Miron Krzysztof 
  d) z listy nr 25 KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" 
  –  SMUKOWSKI Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 159. 
Wybory do Rady Gminy Płońsk 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 390. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 860 osób, to jest 
53,06% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 3, w którym 
liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 
  4) głosów ważnych oddano 323; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ZYGMUNTA DRZEWASZEWSKIEGO 
  –  DRZEWASZEWSKI Zygmunt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 
  4) głosów ważnych oddano 178; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TOBOLSKI Paweł Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KUCHARZAK Jacek 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 212; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 31 KWW MAREK JAROSŁAWSKI 
  –  JAROSŁAWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 
  4) głosów ważnych oddano 262; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 32 KWW NIEWIADOMSKIEJ 
  –  NIEWIADOMSKA Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 
  4) głosów ważnych oddano 203; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GRĄBCZEWSKA Renata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 170; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW JACKA SOKOŁOWSKIEGO 
  –  CYMMER Henryk Rajmund 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 
  4) głosów ważnych oddano 239; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KĘDZIK Włodzimierz Bogusław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŻOŁĄDEK Henryka Aniela 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 177; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŁOPUSZYŃSKI Stanisław Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 
  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OSIŃSKI Dariusz Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 
  4) głosów ważnych oddano 248; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 30 KWW W.KOWALSKI SKARŻYN-ILINO-ILINKO 
  –  KOWALSKI Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 145; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GOŁĘBIOWSKA Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
  4) głosów ważnych oddano 118; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SALAK Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 
  4) głosów ważnych oddano 210; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TRACZYŃSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 160. 
Wybory do Rady Gminy Raciąż 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 951. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 393 osób, to jest 

48,81% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 946; 
  4) głosów ważnych oddano 935; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  KLENIEWSKA Barbara Walentyna 
  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JAWORSKI Jarosław Sławomir 
  –  MARCINKOWSKI Janusz Tadeusz 
  c) z listy nr 22 KWW PRZYMIERZE ROZWOJU POW. PŁOŃSKIEGO 
  –  KLENIEWSKI Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 649; 
  4) głosów ważnych oddano 629; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  GRALEWICZ Zbigniew 
  b) z listy nr 23 KWW WOLNOŚCI SŁOWA 
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  –  SZERSZENIEWSKA Bożena 
  c) z listy nr 26 KWW "EUGENIUSZA" 
  –  LEWANDOWSKI Eugeniusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 418; 
  4) głosów ważnych oddano 396; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PTASIK Eugeniusz Jakub 
  b) z listy nr 29 KWW JACKA SZCZYPA 
  –  SZCZYPA Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 936; 
  4) głosów ważnych oddano 912; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CIARCZYŃSKI Andrzej 
  –  KONIECKIEWICZ Krzysztof 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KĘDZIERSKI Janusz 
  –  BAŃKA Przemysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 444; 
  4) głosów ważnych oddano 433; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KRAJEWSKI Wojciech 
  b) z listy nr 27 KWW JERZEGO MAĆKIEWICZA 
  –  MAĆKIEWICZ Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 161. 
Wybory do Rady Gminy Sochocin 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 849. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 151 osób, to jest 

64,98% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 
  4) głosów ważnych oddano 219; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW "WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ" 
  –  GIRANOWSKA Anna Renata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ŚWIERCZ Dariusz Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 
  4) głosów ważnych oddano 247; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  LEPAKIEWICZ Józefa Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 208; 
  4) głosów ważnych oddano 1 134; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ROMATOWSKI Andrzej Jan 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SZABRAŃSKI Bogdan Stanisław 
  c) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZ. ZIEMI PŁOŃSKIEJ 
  –  LEJKOWSKA Grażyna Zofia 
  d) z listy nr 27 KWW "ZIEMI SOCHOCIŃSKIEJ" 
  –  WIKTOROWICZ Tomasz Andrzej 
  e) z listy nr 28 KWW GMINA,MŁODZIEŻ I SPORT 
  –  DZIĘGIELEWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 
  4) głosów ważnych oddano 206; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JANKIEWICZ Lucyna Marianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 322; 
  4) głosów ważnych oddano 314; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  RUTKOWSKI Andrzej 
  b) z listy nr 26 KWW "WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ" 
  –  WOŹNIAK Stanisław Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 
  4) głosów ważnych oddano 171; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "NOWE PERSPEKTYWY" 
  –  PIERZCHAŁA Zygmunt Sebastian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 
  4) głosów ważnych oddano 207; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  GBURZYŃSKI Jakub 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 
  4) głosów ważnych oddano 199; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW "ZIEMI SOCHOCIŃSKIEJ" 
  –  BIEŻUŃSKA Beata Iwona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 
  4) głosów ważnych oddano 202; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW "WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ" 
  –  KWIATKOWSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 162. 
Wybory do Rady Gminy Załuski 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 134. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 557 osób, to jest 

49,68% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 5, nr 8, nr 

9, nr 14, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 
mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 
  4) głosów ważnych oddano 166; 
  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LEWANDOWSKA Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ALEKSANDROWSKI Edward 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 155; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "NIEZALEŻNI" 
  –  KOCHAŃSKI Andrzej Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 
  4) głosów ważnych oddano 82; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KRAKOWIAK Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RUCIŃSKI Janusz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 
  4) głosów ważnych oddano 203; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KAZIMIERCZAK Jan Stefan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KRETKIEWICZ Franciszek Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GORZKOWSKI Adam Zygmunt 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STANGRECIAK Stanisław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 
  4) głosów ważnych oddano 230; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SŁUPECKI Roman Grzegorz 
  –  KRAWIECZYŃSKI Remigiusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 
  4) głosów ważnych oddano 159; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZIEMIŃSKI Ryszard Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 
  4) głosów ważnych oddano 222; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JASIŃSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 
  4) głosów ważnych oddano 154; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ANTOSIK Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LEWANDOWSKI Józef 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 163. 
Wybory do Rady Gminy Michałowice 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12 706. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 016 osób, to jest 

55,22% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 609; 
  4) głosów ważnych oddano 1 565; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW "PRZYSZŁOŚĆ GMINY" 
  –  HANC Eugeniusz Szczepan 
  b) z listy nr 25 KWW WSPÓLNA GMINA - WSPÓLNE DOBRO 
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  –  ZACNY Paweł Józef 
  c) z listy nr 27 KWW WSZYSCY RAZEM 
  –  OLAK-POPKO Anna Halina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 915; 
  4) głosów ważnych oddano 896; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW "PRZYSZŁOŚĆ GMINY" 
  –  KAMIŃSKA Anna Ewa 
  –  ZAWADZKA El żbieta Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 533; 
  4) głosów ważnych oddano 512; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  HERNER Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 494; 
  4) głosów ważnych oddano 485; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW WSZYSCY RAZEM 
  –  RAJSKI Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 
  4) głosów ważnych oddano 247; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW WSZYSCY RAZEM 
  –  CHRUŚCIAK Tadeusz Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 391; 
  4) głosów ważnych oddano 2 341; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  BRZESKA-KALCZUK Hanna Maria 
  –  BORZYMOWSKA Ewa Maria 
  b) z listy nr 26 KWW SOLIDARNA GMINA 
  –  KRZYŻANOWSKI Michał 
  –  ZALEWSKA Aurelia 
  c) z listy nr 28 KWW "NIEZALEŻNI KOMORÓW-GRANICA" 
  –  MAJTYKA Przemysław Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 823; 
  4) głosów ważnych oddano 790; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW WSZYSCY RAZEM 
  –  WALENDOWSKI Sławomir 
  –  KORDYS Paweł Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 164. 
Wybory do Rady Gminy Nadarzyn 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 496. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 898 osób, to jest 

52,00% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 8, nr 11, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 088; 
  4) głosów ważnych oddano 1 056; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "PONAD PODZIAŁAMI" 
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  –  KUCHARSKI Eugeniusz Kazimierz 
  –  PIETRZAK Andrzej 
  –  WACŁAWIAK Danuta 
  b) z listy nr 28 KWW "RAZEM DLA NADARZYNA" 
  –  SZMEL Maciej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 387; 
  4) głosów ważnych oddano 372; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW NADARZYN WALENDÓW WSPÓLNA SPRAWA 
  –  ZDZEBEL Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 
  4) głosów ważnych oddano 325; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "PONAD PODZIAŁAMI" 
  –  WÓJCICKI Andrzej Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422; 
  4) głosów ważnych oddano 415; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "PONAD PODZIAŁAMI" 
  –  WIŚNIEWSKI Włodzimierz Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 
  4) głosów ważnych oddano 170; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "PONAD PODZIAŁAMI" 
  –  PIOTRKOWICZ Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 
  4) głosów ważnych oddano 253; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WOLICA 
  –  KOPER Dawid Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375; 
  4) głosów ważnych oddano 366; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 31 KWW MARCINA KARCZMARCZYKA 
  –  KARCZMARCZYK Marcin Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW "PONAD PODZIAŁAMI" 
  –  BAJERSKA Renata 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 
  4) głosów ważnych oddano 375; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "PONAD PODZIAŁAMI" 
  –  KAROLAK Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 468; 
  4) głosów ważnych oddano 452; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "PONAD PODZIAŁAMI" 
  –  KRUPIŃSKI Michał 
  –  JAKUBOWSKI Andrzej Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "PONAD PODZIAŁAMI" 
  –  PERZYNA Jan Paweł 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 165. 
Wybory do Rady Gminy Raszyn 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16 061. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 840 osób, to jest 

55,04% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 426; 
  4) głosów ważnych oddano 411; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA 
  –  SŁOMA Michał Ludwik 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 567; 
  4) głosów ważnych oddano 549; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW MIROSŁAWA CHMIELEWSKIEGO 
  –  NOWAK Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 379; 
  4) głosów ważnych oddano 373; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 30 KWW "FALENTY" 
  –  OSTRZYŻEK Sławomir Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 505; 
  4) głosów ważnych oddano 499; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA 
  –  GOTOWICZ Jolanta Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 702; 
  4) głosów ważnych oddano 693; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA 
  –  PAWLIKOWSKI Tadeusz Ignacy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341; 
  4) głosów ważnych oddano 330; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA 
  –  WIECZOREK Kazimierz Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 772; 
  4) głosów ważnych oddano 1 712; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ 
  –  MATRACKA Anna Monika 
  b) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA 
  –  KOPER Henryka 
  –  SIERADZKI Rafał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 498; 
  4) głosów ważnych oddano 1 471; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ 
  –  KARPINIAK Magdalena Maria 
  b) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA 
  –  KURAN-KALATA Agata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 576; 
  4) głosów ważnych oddano 562; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA 
  –  HACZKUR Sławomir Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 767; 
  4) głosów ważnych oddano 734; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA 
  –  HOFFMAN Janusz Augustyn 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 590; 
  4) głosów ważnych oddano 573; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA 
  –  MARCINKOWSKI Dariusz Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 717; 
  4) głosów ważnych oddano 678; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA 
  –  SZAREK Celina Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 166. 
Wybory do Rady Miejskiej w Przasnyszu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13 876. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 496 osób, to jest 

46,81% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 995; 
  4) głosów ważnych oddano 962; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  STAROSZ Janusz Zbigniew 
  b) z listy nr 22 KWW JANKA ĆWIEKA 
  –  ĆWIEK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422; 
  4) głosów ważnych oddano 399; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  BRYKAŁA Bogusław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 596; 
  4) głosów ważnych oddano 570; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  BOROWICZ Zbigniew Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 625; 
  4) głosów ważnych oddano 602; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  ŻBIKOWSKA Małgorzata 
  b) z listy nr 32 KWW JAROSŁAW STANISŁAW WŁODARCZYK 
  –  WŁODARCZYK Jarosław Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 585; 
  4) głosów ważnych oddano 1 553; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW JANKA ĆWIEKA 
  –  SZTUC Zbigniew 
  b) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  DYMCZYK Bogdan 
  c) z listy nr 29 KWW BOGUSŁAW WIADEREK 
  –  WIADEREK Bogusław Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 142; 
  4) głosów ważnych oddano 1 094; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  CHMIELIK Arkadiusz 
  b) z listy nr 27 KWW HANNY BOBIŃSKIEJ 
  –  BOBIŃSKA Hanna 
  c) z listy nr 33 KWW PIOTRA KOŁAKOWSKIEGO 
  –  KOŁAKOWSKI Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 131; 
  4) głosów ważnych oddano 1 085; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WINNICKA Wanda 
  b) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
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  –  KISZKURNO Cezary Roman 
  –  JERONIM Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 167. 
Wybory do Rady Miejskiej w Chorzelach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 131. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 873 osób, to jest 

59,93% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 
  4) głosów ważnych oddano 291; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BURNOS Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 
  4) głosów ważnych oddano 288; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  CHMIELIŃSKI Mirosław Eugeniusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 373; 
  4) głosów ważnych oddano 365; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  JELIŃSKI Zenobiusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 



– 452 – 

  

  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 
  4) głosów ważnych oddano 281; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW ANDRZEJA KRAWCZYKA 
  –  NISKI Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 
  4) głosów ważnych oddano 332; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  SZYDLIK Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 557; 
  4) głosów ważnych oddano 1 493; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MILEWSKI Krzysztof 
  b) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  BRZEZICKI Dariusz Bronisław 
  –  BORKOWSKI Witold 
  –  KOWALSKA Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 
  4) głosów ważnych oddano 271; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW ANDRZEJA KRAWCZYKA 
  –  KOZŁOWSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 357; 
  4) głosów ważnych oddano 351; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOSIOREK Ryszard Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 501; 
  4) głosów ważnych oddano 490; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW ANDRZEJA KRAWCZYKA 
  –  KOSTRZEWA Andrzej 
  b) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  JASTRZĘBSKA Wanda 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 310; 
  4) głosów ważnych oddano 280; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW ANDRZEJA KRAWCZYKA 
  –  OLBER Sławomir Edward 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 
  4) głosów ważnych oddano 282; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW ANDRZEJA KRAWCZYKA 
  –  KACZMARCZYK Mieczysław Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 168. 
Wybory do Rady Gminy Czernice Borowe 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 173. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 947 osób, to jest 

61,36% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 
  4) głosów ważnych oddano 319; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  NAŁĘCZ Mirosław 
  b) z listy nr 24 KWW JÓZEFA POLAKIEWICZA 
  –  POLAKIEWICZ Józef Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 
  4) głosów ważnych oddano 132; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW JÓZEFA POLAKIEWICZA 
  –  TRZCIŃSKI Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 
  4) głosów ważnych oddano 233; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW LESZKA CZARZASTEGO 
  –  CZARZASTY Leszek 
  –  GRABOWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 322; 
  4) głosów ważnych oddano 313; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW JÓZEFA POLAKIEWICZA 
  –  MORAWSKI Krzysztof 
  b) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA CZERNICE BOROWE" 
  –  BASTKOWSKI Tadeusz Stanisław 
  –  PEPŁOWSKI Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 137; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA CZERNICE BOROWE" 
  –  SKOWROŃSKI Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 
  4) głosów ważnych oddano 248; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STOLARCZYK Włodzimierz 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  JAKÓBIAK Bartosz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 
  4) głosów ważnych oddano 151; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA CZERNICE BOROWE" 
  –  KOBYLIŃSKI Włodzimierz Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 
  4) głosów ważnych oddano 112; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA CZERNICE BOROWE" 
  –  BORKOWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
  4) głosów ważnych oddano 147; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SZEMPLIŃSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 
  4) głosów ważnych oddano 133; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA CZERNICE BOROWE" 
  –  GOTOWIEC Rafał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 169. 
Wybory do Rady Gminy Jednorożec 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 659. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 124 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 078; 
  4) głosów ważnych oddano 1 044; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BRZOZOWY Józef 
  –  PRZETAK Jacek Andrzej 
  b) z listy nr 22 KWW SŁAWOMIRA TADRY 
  –  STANCEL Krzysztof 
  c) z listy nr 23 KWW "J.G" 
  –  FRONCZAK Krystyna 
  d) z listy nr 26 KWW WSPIERANIA ROZWOJU WSI 
  –  WÓJCIK Cezary 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 
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  4) głosów ważnych oddano 131; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KACZYŃSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GADOMSKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 
  4) głosów ważnych oddano 252; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW "J.G" 
  –  SZWARC Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RADOMSKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 
  4) głosów ważnych oddano 266; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DUDEK Zdzisław Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 
  4) głosów ważnych oddano 328; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PRUSIK Ryszard 
  b) z listy nr 24 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 
  –  BŁĘDEK Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 
  4) głosów ważnych oddano 232; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ABRAMCZYK Eugeniusz Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 
  4) głosów ważnych oddano 271; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "J.G" 
  –  PRUSIK Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "J.G" 
  –  WĘGIERSKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 170. 
Wybory do Rady Gminy w Krasnem 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 933. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 720 osób, to jest 

58,64% uprawnionych do głosowania. 
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4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 5, w którym 
liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 452; 
  4) głosów ważnych oddano 443; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BALCERZAK Małgorzata 
  –  KRAŚNIAK Artur 
  b) z listy nr 23 KWW WÓJTA PAWŁA 
  –  PYRA Ewa 
  –  TYC-CHRZANOWSKA Teresa Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 
  4) głosów ważnych oddano 113; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW WÓJTA PAWŁA 
  –  BALCERZAK Sylwester Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 
  4) głosów ważnych oddano 123; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BŁASZCZAK Włodzimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  KUKAWKA Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW WÓJTA PAWŁA 
  –  SŁOWIKOWSKA Joanna 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 
  4) głosów ważnych oddano 93; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW WÓJTA PAWŁA 
  –  MILEWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 
  4) głosów ważnych oddano 112; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PRZYBYLSKI Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116; 
  4) głosów ważnych oddano 114; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW WÓJTA PAWŁA 
  –  GRABOWSKI Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 
  4) głosów ważnych oddano 116; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW WÓJTA PAWŁA 
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  –  NISKA Bożena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 
  4) głosów ważnych oddano 152; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW WÓJTA PAWŁA 
  –  BOGDAŃSKA Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 
  4) głosów ważnych oddano 133; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BAPRAWSKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 
  4) głosów ważnych oddano 112; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW WÓJTA PAWŁA 
  –  BIRAGA Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 171. 
Wybory do Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 943. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 213 osób, to jest 

75,20% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 
  4) głosów ważnych oddano 307; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CZAPLICKA Barbara Iwona 
  –  PSZCZÓŁKOWSKI Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CZARZASTA Bożena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 
  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JAGACZEWSKA Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 
  4) głosów ważnych oddano 129; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  PRZYBYŁEK Jolanta Katarzyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 
  4) głosów ważnych oddano 128; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  CHMIELIŃSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZAMIELSKA Bożena Mirosława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
  4) głosów ważnych oddano 129; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOŁAKOWSKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 171; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ULATOWSKA Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 
  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW MARIANA CHODACZ 
  –  STRYJEWSKI Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 
  4) głosów ważnych oddano 161; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OLSZEWSKI Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 464 – 

  

11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MIKOŁAJEWSKI Leonard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RZEŻUCHOWSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 
  4) głosów ważnych oddano 133; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW MARIANA CHODACZ 
  –  ROMAN Andrzej Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 166; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WIERZBICKA Wiesława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 172. 
Wybory do Rady Gminy Przasnysz 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 535. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 287 osób, to jest 
50,43% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 4, nr 5, nr 7, w 
których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 172; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 
  –  KORDEK Wanda 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389; 
  4) głosów ważnych oddano 380; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  JANKOWSKI Dariusz 
  –  OLSZAK Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 
  4) głosów ważnych oddano 126; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAJKOWSKI Ireneusz Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  SEKUNA Andrzej 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  WENDA Renata 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 
  4) głosów ważnych oddano 172; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  PRZYBYSZ Ryszarda Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  KACPRZAK Robert 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 
  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  PIOTROWSKI Zygmunt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 
  4) głosów ważnych oddano 194; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  KUKAWKA Maria Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 
  4) głosów ważnych oddano 235; 
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  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  PSZCZÓŁKOWSKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 
  4) głosów ważnych oddano 257; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KRZYKOWSKI Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 
  4) głosów ważnych oddano 224; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 
  –  GRABOWSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 
  –  KULIGOWSKA Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 
  4) głosów ważnych oddano 124; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BOBER Marian Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 173. 
Wybory do Rady Gminy w Borkowicach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 795. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 500 osób, to jest 

65,88% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 376; 
  4) głosów ważnych oddano 376; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA GMINA BORKOWICE 
  –  TRACZYK Krystyna 
  –  WÓJCIK Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434; 
  4) głosów ważnych oddano 434; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PLASKOTA Anna 
  b) z listy nr 26 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA GMINA BORKOWICE 
  –  WOJTUNIK Jadwiga Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA GMINA BORKOWICE 
  –  DANIELCZYK Karol 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDOWA 
  –  SKORUPA Ryszard Bogumił 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 
  4) głosów ważnych oddano 121; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA GMINA BORKOWICE 
  –  BRODECKI Wojciech Szczepan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
  4) głosów ważnych oddano 122; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA GMINA BORKOWICE 
  –  ZDRAL Tomasz Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 284; 
  4) głosów ważnych oddano 274; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  FRONCZAK Alina Elżbieta 
  b) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA BORKOWICE 
  –  GONCIARZ Zygmunt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 
  4) głosów ważnych oddano 358; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  GŁUCH Marian Franciszek 
  b) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA BORKOWICE 
  –  DĄBROWSKA Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 288; 
  4) głosów ważnych oddano 280; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GŁUCH Mieczysław Piotr 
  –  KIJAK Bożena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 151; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA BORKOWICE 
  –  MŁYNARCZYK Mirosław Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 174. 
Wybory do Rady Gminy w Gielniowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 507. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 366 osób, to jest 

67,47% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 4, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 626; 
  4) głosów ważnych oddano 603; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  PILIPCZUK Bożena Maria 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ZIĘBICKA Henryka Jolanta 
  c) z listy nr 25 KWW GMINY GIELNIÓW 
  –  WASIAK Tadeusz Zenon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINY GIELNIÓW 
  –  GRUDZIECKI Walenty 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 
  –  DYMSKI Władysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  NATORSKI Wacław Marian 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 
  4) głosów ważnych oddano 197; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINY GIELNIÓW 
  –  DĄBROWSKI Krzysztof Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 
  4) głosów ważnych oddano 183; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 25 KWW GMINY GIELNIÓW 
  –  ŁĘGOSZ Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 
  4) głosów ważnych oddano 302; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SADZA Michał Stanisław 
  –  WIEPRZYCKI Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STACHECKI Radosław Juliusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 412; 
  4) głosów ważnych oddano 401; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOWALCZYK Grażyna Lucyna 
  b) z listy nr 25 KWW GMINY GIELNIÓW 
  –  CZARNECKI Tadeusz Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 
  4) głosów ważnych oddano 161; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINY GIELNIÓW 
  –  DMOCHOWSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 
  4) głosów ważnych oddano 133; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINY GIELNIÓW 
  –  PALIWODA Robert Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 175. 
Wybory do Rady Gminy w Klwowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 770. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 019 osób, to jest 

72,89% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 1, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GRZESZCZAK Adam 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 
  4) głosów ważnych oddano 107; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PRZYBOREK Andrzej Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 
  4) głosów ważnych oddano 169; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 



– 474 – 

  

  –  LERKA Andrzej Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 409; 
  4) głosów ważnych oddano 401; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LERKA Radosław Piotr 
  –  RÓG Waldemar Andrzej 
  –  SOBCZAK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 459; 
  4) głosów ważnych oddano 453; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KUCHARSKI Tomasz Stanisław 
  –  SIECZAK Jerzy Paweł 
  –  KOPCZYŃSKI Zygmunt Maciej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 
  4) głosów ważnych oddano 148; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINA KLWÓW 
  –  PEŁKA Kazimiera Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306; 
  4) głosów ważnych oddano 299; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ROGULSKI Andrzej 
  –  FURMAŃSKI Maciej Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 
  4) głosów ważnych oddano 149; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINA KLWÓW 
  –  MAZUR Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 
  4) głosów ważnych oddano 257; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MILCZARSKI Dariusz 
  –  ULAWSKI Mirosław Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 176. 
Wybory do Rady Gminy w Odrzywole 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 045. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 151 osób, to jest 

70,64% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 6, nr 7, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 714; 
  4) głosów ważnych oddano 700; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KWIETNIEWSKA Dorota 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  STĘPIEŃ Przemysław 
  –  PODKOWIŃSKA Ewa 
  c) z listy nr 28 KWW SOLIDARNA GMINA 
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  –  GAJEWSKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 512; 
  4) głosów ważnych oddano 500; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PAWELEC Jacek 
  b) z listy nr 25 KWW MARIANA KMIECIAKA 
  –  GARCZYŃSKA Elżbieta 
  –  SOŁTYSIAK Marian Władysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 478; 
  4) głosów ważnych oddano 473; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KWIATKOWSKI Marek 
  b) z listy nr 25 KWW MARIANA KMIECIAKA 
  –  FORNALCZYK Marian 
  –  PAPIS Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 
  4) głosów ważnych oddano 109; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MARIANA KMIECIAKA 
  –  SIPAK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW MARIANA KMIECIAKA 
  –  BROLA Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MARIANA KMIECIAKA 
  –  GAPYS Stanisław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MARIANA KMIECIAKA 
  –  TOMCZYK Jan Andrzej 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 
  4) głosów ważnych oddano 159; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MARIANA KMIECIAKA 
  –  GLIMASIŃSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 177. 
Wybory do Rady Gminy w Potworowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 312. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 160 osób, to jest 51,28% 

uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 8 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 1, nr 2, nr 3, nr 

4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub 
równa liczbie mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORÓW 
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  –  KUBICZ Danuta Aleksandra 
  –  KOWALCZYK Mieczysław Kazimierz 
  –  ŻUROWSKI Andrzej Krzysztof 
  –  GRZEGORCZYK Zbigniew Bronisław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORÓW 
  –  RUS Jan 
  –  MALINOWSKI Leszek Marian 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORÓW 
  –  MILCZARSKI Bogdan 
  –  WLAZŁO Marek 
  –  KOZIEŁ Zbigniew 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORÓW 
  –  KAIM Jacek 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORÓW 
  –  MILCZARSKI Zbigniew Marek 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORÓW 
  –  MILCZARSKI Tadeusz Adam 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORÓW 
  –  STRZAŁKOWSKI Stanisław Michał 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORÓW 
  –  SZCZEPANIAK Bogdan Stanisław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 159; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNY CEL PRZYSZŁOŚĆ 
  –  SNOPCZYŃSKI Mariusz Edward 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 178. 
Wybory do Rady Gminy i Miasta w Przysusze 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 631. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 375 osób, to jest 

59,97% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 166; 
  4) głosów ważnych oddano 1 115; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMIN 
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  –  GIZIŃSKA Teresa 
  –  JURCZAK Michał Marian 
  –  WAMIL Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 950; 
  4) głosów ważnych oddano 921; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WILK Michał Grzegorz 
  b) z listy nr 26 KWW PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDOWA 
  –  PIERZCHAŁA Mirosław Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 323; 
  4) głosów ważnych oddano 1 270; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TAMIOŁA Sławomir Jan 
  b) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  REK Waldemar 
  –  ZIELIŃSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 471; 
  4) głosów ważnych oddano 467; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  WRZESIEŃ Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 479; 
  4) głosów ważnych oddano 465; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMIN 
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  –  CICHAWA Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 
  4) głosów ważnych oddano 239; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BOMBA Andrzej Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 517; 
  4) głosów ważnych oddano 503; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  KĄDZIELA Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437; 
  4) głosów ważnych oddano 412; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  CHYLAK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 787; 
  4) głosów ważnych oddano 768; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  SUŁECKA Maria 
  b) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 
  –  KACPERSKI Rafał Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 179. 
Wybory do Rady Gminy w Rusinowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 623. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 693 osób, to jest 

74,33% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 
  4) głosów ważnych oddano 144; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MARKA MODRZECKIEGO 
  –  GAŁEK Krzysztof Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 
  4) głosów ważnych oddano 196; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  PATYNOWSKA Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 352; 
  4) głosów ważnych oddano 344; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOBYŁKA Wiesław 
  b) z listy nr 25 KWW MARKA MODRZECKIEGO 
  –  SETA Hieronim Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 
  4) głosów ważnych oddano 179; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WLAZŁO Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 
  4) głosów ważnych oddano 221; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW URBAŃCZYKA 
  –  GĄGOROWSKI Jarosław Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328; 
  4) głosów ważnych oddano 323; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOC Stanisław 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  LECHOWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 
  4) głosów ważnych oddano 232; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOWALSKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 519; 
  4) głosów ważnych oddano 499; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PAPIS Tadeusz Jan 
  b) z listy nr 25 KWW MARKA MODRZECKIEGO 
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  –  KUCHARCZYK Maria Marzena 
  c) z listy nr 26 KWW PRZYSZŁOŚĆ RUSINOWA 
  –  KIETLIŃSKA Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 170; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  PĘZIK Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 336; 
  4) głosów ważnych oddano 326; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SMOLARSKI Tadeusz 
  b) z listy nr 23 KWW URBAŃCZYKA 
  –  JACIUBEK Dorota Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 180. 
Wybory do Rady Gminy w Wieniawie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 452. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 097 osób, to jest 

69,56% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 674; 
  4) głosów ważnych oddano 654; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA 
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  –  JAKUBCZYK Mariusz 
  –  AUGUSTYNIAK Grzegorz 
  b) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA GMINY 
  –  STRZELCZYK Grażyna Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 
  4) głosów ważnych oddano 237; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STRZAŁKOWSKI Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 
  4) głosów ważnych oddano 221; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA 
  –  WOCHNIAK Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 524; 
  4) głosów ważnych oddano 514; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA 
  –  KAZAŁA Andrzej 
  b) z listy nr 27 KWW CZAS MŁODYCH 
  –  PORCZYŃSKI Piotr 
  –  MACIEJCZAK Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 
  4) głosów ważnych oddano 186; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  HEBDA Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 
  4) głosów ważnych oddano 212; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA 
  –  KALWARCZYK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 
  4) głosów ważnych oddano 181; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDOWA 
  –  SZELIGA Alina Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 
  4) głosów ważnych oddano 208; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŻYCZYŃSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 
  4) głosów ważnych oddano 229; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WIELGUS Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 397; 
  4) głosów ważnych oddano 368; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA 
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  –  KORBA Marian 
  –  KWIETNIEWSKI Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 181. 
Wybory do Rady Gminy Gzy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 136. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 737 osób, to jest 

55,39% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 
  4) głosów ważnych oddano 142; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ŚWIDERSKA Joanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŻEBROWSKI Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 
  4) głosów ważnych oddano 132; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OLEKSA Emilia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 
  4) głosów ważnych oddano 142; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PYTEL Leon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SIERZAN Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 
  4) głosów ważnych oddano 99; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZADROŻNY Stefan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 
  4) głosów ważnych oddano 86; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BIEGAŁA Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 
  4) głosów ważnych oddano 163; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOC Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 
  4) głosów ważnych oddano 112; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NIEZALEŻNY KOMITET WYBORCZY GM. GZY 
  –  SADOWSKI Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 
  4) głosów ważnych oddano 84; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NIEZALEŻNY KOMITET WYBORCZY GM. GZY 
  –  CZAPLIŃSKI Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 
  4) głosów ważnych oddano 80; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW MF 
  –  KUMIŃSKA Elżbieta Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80; 
  4) głosów ważnych oddano 77; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW WSI SZYSZKI 
  –  FRĄCKIEWICZ Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 71; 
  4) głosów ważnych oddano 70; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NIEZALEŻNY KOMITET WYBORCZY GM. GZY 
  –  GROCHOWSKI Jacek Wiktor 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95; 
  4) głosów ważnych oddano 93; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JAKUBASZEK Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 121; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NIEZALEŻNY KOMITET WYBORCZY GM. GZY 
  –  KACZOROWSKI Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 182. 
Wybory do Rady Gminy Obryte 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 846. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 738 osób, to jest 

71,19% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 681; 
  4) głosów ważnych oddano 609; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KSIĄŻAK Andrzej Marian 
  b) z listy nr 21 KWW MIROSŁAW BARSZCZ 
  –  JACKOWSKI Rafał Arkadiusz 
  c) z listy nr 22 KWW JAN MROCZKOWSKI 
  –  MROCZKOWSKI Władysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 
  4) głosów ważnych oddano 190; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WIŚNIEWSKI Jacek Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 
  4) głosów ważnych oddano 192; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  KISIEL Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 317; 
  4) głosów ważnych oddano 305; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KARCZEWSKA Alina Halina 
  b) z listy nr 22 KWW JAN MROCZKOWSKI 
  –  OLEKSA Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 
  4) głosów ważnych oddano 363; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŁACH Bogdan Wojciech 
  b) z listy nr 21 KWW MIROSŁAW BARSZCZ 
  –  CZYŻ Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 



– 492 – 

  

  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW TADEUSZ SKOCZYLAS 
  –  SKOCZYLAS Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW JAN MROCZKOWSKI 
  –  BORCZYŃSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 196; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ŁOJEK Andrzej Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 
  4) głosów ważnych oddano 287; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PODPORA Sławomir 
  b) z listy nr 22 KWW JAN MROCZKOWSKI 
  –  CHMIEL Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 159; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW MIROSŁAW BARSZCZ 
  –  FALBA Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 183. 
Wybory do Rady Gminy Pokrzywnica 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 331. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 672 osób, to jest 

50,20% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 4, nr 11, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 
  4) głosów ważnych oddano 159; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW DZIERŻENINA 
  –  OSTASZEWSKA Iwona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 
  4) głosów ważnych oddano 148; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GRONCZEWSKA Wiesława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 
  4) głosów ważnych oddano 113; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW DZIERŻENINA 
  –  TAPEREK Stanisława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
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  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LUBELSKI Krzysztof Józef 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW DZIERŻENINA 
  –  OLEWNICZAK Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW POBYŁKOWO DUŻE 
  –  MALINOWSKI Paweł Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 
  4) głosów ważnych oddano 257; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  MALINOWSKI Leszek 
  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DURZYŃSKA Bogumiła 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 
  4) głosów ważnych oddano 98; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SOSNOWICZ Marzena Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 



– 495 – 

  

  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 69; 
  4) głosów ważnych oddano 66; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW DZIERŻENINA 
  –  KAMER Piotr Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 
  4) głosów ważnych oddano 151; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KRÓL Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KRAWCZYK Marian 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 
  4) głosów ważnych oddano 342; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  KISIEL Mariusz Janusz 
  –  LELEŃ Grażyna Teresa 
  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŻELAZEK Edward Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 184. 
Wybory do Rady Gminy Świercze 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 787. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 090 osób, to jest 

55,19% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 497; 
  4) głosów ważnych oddano 471; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KALINOWSKA Hanna 
  b) z listy nr 22 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIE GMINY ŚWIERCZE 
  –  KĘSICKI Wiesław 
  –  CHEŁSTOWSKA Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 77; 
  4) głosów ważnych oddano 70; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OSTRZYNIEWSKI Leszek Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 
  4) głosów ważnych oddano 102; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ 
  –  KUTNER Julian Jakub 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 146; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIE GMINY ŚWIERCZE 
  –  WIERNICKA Małgorzata Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 
  4) głosów ważnych oddano 235; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CYGAŃSKA Anna Maria 
  b) z listy nr 24 KWW WSZYSCY RAZEM 
  –  OLSZEWSKA Jadwiga Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIE GMINY ŚWIERCZE 
  –  ADAMIAK Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
  4) głosów ważnych oddano 161; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SIEMBORSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 
  4) głosów ważnych oddano 118; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WĘGROCKA Marzena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 116; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SIONEK Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 
  4) głosów ważnych oddano 171; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIE GMINY ŚWIERCZE 
  –  DĘBSKI Jerzy Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 
  4) głosów ważnych oddano 110; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ 
  –  FLONT Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 155; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIE GMINY ŚWIERCZE 
  –  DUDEK Remigiusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 185. 
Wybory do Rady Gminy Winnica 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 261. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 251 osób, to jest 

69,03% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
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  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA 
  –  SKWARSKA Agnieszka Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA 
  –  PAŹ Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA 
  –  SOKOŁOWSKA Lucyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 
  4) głosów ważnych oddano 152; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA 
  –  ROSTKOWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GĄSIOR Zbigniew Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 
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  4) głosów ważnych oddano 126; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŻBIKOWSKI Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 
  4) głosów ważnych oddano 148; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA 
  –  KAMIŃSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 
  4) głosów ważnych oddano 118; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA 
  –  CHYLIŃSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 
  4) głosów ważnych oddano 136; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA 
  –  PIEŃKOS Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA 
  –  NAŁĘCZ Wiktor Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 
  4) głosów ważnych oddano 144; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LASKOWSKI Jan Leon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 
  4) głosów ważnych oddano 103; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA 
  –  KAMIŃSKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 532; 
  4) głosów ważnych oddano 519; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOWALEWSKI Mariusz 
  –  OLBRYCH Wiesław 
  b) z listy nr 21 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA 
  –  JAŁMUŻNA Henryka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 186. 
Wybory do Rady Gminy Zatory 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 781. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 388 osób, to jest 

63,16% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 519; 
  4) głosów ważnych oddano 494; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHUDOŃ Anna 
  –  STELMACH Adam Józef 
  b) z listy nr 25 KWW IN "MIESZKAŃCY ZATOR" 
  –  STRUTYŃSKA Nina Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PRUSINOWSKI Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 
  4) głosów ważnych oddano 142; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SAWKA Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121; 
  4) głosów ważnych oddano 121; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA ZATORY 
  –  POTERAJ Irena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 144; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA ZATORY 
  –  KISIEL Katarzyna Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 
  4) głosów ważnych oddano 150; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA ZATORY 
  –  KISIEL Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 
  4) głosów ważnych oddano 159; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LASOCKI Zdzisław Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 356; 
  4) głosów ważnych oddano 339; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA ZATORY 
  –  LINKA Mieczysław Marek 
  b) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE GMINY ZATORY 
  –  BOREK Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 
  4) głosów ważnych oddano 108; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE GMINY ZATORY 
  –  DAWIDCZYK Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 
  4) głosów ważnych oddano 148; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE GMINY ZATORY 
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  –  PIĄTKOWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 
  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE GMINY ZATORY 
  –  KAMIŃSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 
  4) głosów ważnych oddano 216; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA GMINY ZATORY" 
  –  SZUSTAKOWSKI Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 187. 
Wybory do Rady Gminy w Goździe 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 386. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 006 osób, to jest 

62,73% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 681; 
  4) głosów ważnych oddano 664; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNA GMINA GÓZD 
  –  BARAN Józef 
  b) z listy nr 29 KWW LEPSZA GMINA 
  –  IWAŃSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 322; 
  4) głosów ważnych oddano 312; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BARAN Marek Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 
  4) głosów ważnych oddano 214; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WASIAK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304; 
  4) głosów ważnych oddano 301; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 
  –  MARCHEWKA Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 213; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SZYMCZAK Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 426; 
  4) głosów ważnych oddano 412; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŻACZEK Waldemar 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  PRYGIEL Teresa Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307; 
  4) głosów ważnych oddano 302; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNA GMINA GÓZD 
  –  WIŚNIEWSKI Ryszard Stefan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 
  4) głosów ważnych oddano 270; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 
  –  WIERZBICKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 
  4) głosów ważnych oddano 339; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SICZEK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 
  4) głosów ważnych oddano 311; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GUT Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 161; 
  4) głosów ważnych oddano 161; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 27 KWW "PRZYSZŁOŚĆ" 
  –  STĘPIEŃ Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 
  4) głosów ważnych oddano 252; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MOSIOŁ Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 169; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PSZCZOŁA Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 188. 
Wybory do Rady Miejskiej w Ił ży 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12 791. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 507 osób, to jest 

50,87% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 236; 
  4) głosów ważnych oddano 2 137; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  POSTUŁA Szymon Kazimierz 
  –  PAŁKA Andrzej Sławomir 
  b) z listy nr 28 KWW IŁŻANIE 
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  –  ORAWIEC Renata Beata 
  –  SKROBISZ Józef Włodzimierz 
  c) z listy nr 31 KWW MŁODA IŁŻA 
  –  SKIBA Tomasz Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 430; 
  4) głosów ważnych oddano 425; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  NOBIS Cezary 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 524; 
  4) głosów ważnych oddano 514; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA GMINY IŁŻA 
  –  MARKOWICZ Ryszard Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 759; 
  4) głosów ważnych oddano 741; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA GMINY IŁŻA 
  –  MACIOS Elżbieta Barbara 
  –  PROKOP Artur Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 819; 
  4) głosów ważnych oddano 790; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WÓJCIK Agnieszka Marzena 
  –  WOLSKI Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434; 
  4) głosów ważnych oddano 432; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W IŁŻY 
  –  KUC Stanisław Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 409; 
  4) głosów ważnych oddano 395; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W IŁŻY 
  –  STELMACH Waldemar Bronisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 428; 
  4) głosów ważnych oddano 415; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DURAZIŃSKI Ryszard Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 468; 
  4) głosów ważnych oddano 458; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  FIOŁNA Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 189. 
Wybory do Rady Gminy w Jastrzębi 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 158. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 046 osób, to jest 

59,05% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 
  4) głosów ważnych oddano 230; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KW STOWARZYSZENIA WSI BARTODZIEJE 
  –  ĆWIERZ Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 
  4) głosów ważnych oddano 201; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW GOSPODARNA GMINA 
  –  KIEPIELA Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KAMIŃSKI Zygmunt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WÓJCIK Paweł Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 
  4) głosów ważnych oddano 97; 
  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GRUSZCZYŃSKA Marzena Renata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 478; 
  4) głosów ważnych oddano 469; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAZUR Paweł 
  –  WOLAK Jan Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 
  4) głosów ważnych oddano 259; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TOMALSKI Józef Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WILEŃSKI Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 
  4) głosów ważnych oddano 252; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KUŚMIERSKI Tadeusz Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 
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  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BUZOR Walenty 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 
  4) głosów ważnych oddano 256; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KAPUSTA Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 
  4) głosów ważnych oddano 241; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW SAMORZĄDOWE FORUM OBYWATELSKIE 
  –  PŁATOS Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 
  4) głosów ważnych oddano 91; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BERLIŃSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 
  4) głosów ważnych oddano 247; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KŁOSOWSKI Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 190. 
Wybory do Rady Gminy w Jedlińsku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 464. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 290 osób, to jest 

50,55% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 463; 
  4) głosów ważnych oddano 458; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OFIARA Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 
  4) głosów ważnych oddano 298; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GNIADEK Jan Lucjan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 312; 
  4) głosów ważnych oddano 293; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OFIARA Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 
  4) głosów ważnych oddano 303; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW PRAWO I SAMORZĄD JEDLIŃSK 
  –  DOBOSZ Zbigniew Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 485; 
  4) głosów ważnych oddano 461; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW RAZEM DLA GMINY JEDLIŃSK 
  –  ŻUROWSKA Aneta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 809; 
  4) głosów ważnych oddano 777; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŻARŁOK Wojciech Arkadiusz 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  LANGIEROWICZ Radosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 
  4) głosów ważnych oddano 268; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  PLEWIŃSKI Tomasz Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 
  4) głosów ważnych oddano 253; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KOZŁOSKA Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 
  4) głosów ważnych oddano 230; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW PRAWO I SAMORZĄD JEDLIŃSK 
  –  OKRÓJ Bożena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 393; 
  4) głosów ważnych oddano 377; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  JANIEC Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 573; 
  4) głosów ważnych oddano 564; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  PYREK Wojciech 
  b) z listy nr 30 KWW DECYDUJMY RAZEM 
  –  WOŹNIAK Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 326; 
  4) głosów ważnych oddano 321; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CICHOWLAS Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 541; 
  4) głosów ważnych oddano 529; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  SULISZ Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 191. 
Wybory do Rady Gminy Jedlnia-Letnisko 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 455. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 062 osób, to jest 

53,54% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 751; 
  4) głosów ważnych oddano 1 679; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WIOSNA-MICHAŁEK Marzena 
  –  FRĄCZEK Maciej 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BOCHEŃSKA Mariola 
  c) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  CHRZANOWSKI Jerzy Filip 
  –  FRĄCZEK Beata Katarzyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 431; 
  4) głosów ważnych oddano 420; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  SPASIŃSKI Zbigniew Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 
  4) głosów ważnych oddano 249; 
  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  BARAN Katarzyna Justyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321; 
  4) głosów ważnych oddano 308; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW UCZCIWI NA START 
  –  SIKORA Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 
  4) głosów ważnych oddano 304; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW UCZCIWI NA START 
  –  WROCHNA Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437; 
  4) głosów ważnych oddano 431; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW UCZCIWI NA START 
  –  PASEK Renata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 
  4) głosów ważnych oddano 291; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  KUROPIESKA Tadeusz Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 
  4) głosów ważnych oddano 245; 
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  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  SOLECKA Renata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 776; 
  4) głosów ważnych oddano 756; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  KARCZ Krzysztof 
  b) z listy nr 27 KWW UCZCIWI NA START 
  –  LEWANDOWSKI Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222; 
  4) głosów ważnych oddano 216; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  BORKOWSKI Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 192. 
Wybory do Rady Gminy w Kowali 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 569. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 989 osób, to jest 

58,22% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 283; 
  4) głosów ważnych oddano 274; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "INTEGRACJA" 



– 519 – 

  

  –  PIĘTA Arkadiusz, Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 
  4) głosów ważnych oddano 281; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "INTEGRACJA" 
  –  SZCZĘSNY Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 
  4) głosów ważnych oddano 285; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SULIGOWSKA Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 509; 
  4) głosów ważnych oddano 498; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW "INTEGRACJA" 
  –  ŁUGOWSKA Lidia, Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 
  4) głosów ważnych oddano 308; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHMIELEWSKI Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 505; 
  4) głosów ważnych oddano 492; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  FRYSZKOWSKI Jan, Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 303; 
  4) głosów ważnych oddano 296; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  PACHNIEWSKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 481; 
  4) głosów ważnych oddano 474; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW "INTEGRACJA" 
  –  KAROLIK Teodora, Urszula 
  –  JANEK Alicja 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306; 
  4) głosów ważnych oddano 300; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  CHRUŚLAK Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421; 
  4) głosów ważnych oddano 407; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WĘGRZYN Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 331; 
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  4) głosów ważnych oddano 327; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "INTEGRACJA" 
  –  MARCZYKOWSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 959; 
  4) głosów ważnych oddano 937; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GACA Andrzej 
  –  RYSZEWSKI Janusz, Włodzimierz 
  b) z listy nr 31 KWW SAMORZĄDOWE FORUM OBYWATELSKIE 
  –  GĘBSKI Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 193. 
Wybory do Rady Gminy w Pionkach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 927. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 680 osób, to jest 

46,42% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 413; 
  4) głosów ważnych oddano 400; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GRZYBOWSKI Rafał 
  b) z listy nr 25 KWW MIROSŁAWA ZIÓŁKA 
  –  GÓRALSKA Bożena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 
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  4) głosów ważnych oddano 185; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MIROSŁAWA ZIÓŁKA 
  –  CHRZANOWSKI Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 
  4) głosów ważnych oddano 262; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MIROSŁAWA ZIÓŁKA 
  –  TOMASZEWSKI Marek Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LIS Adam Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 
  4) głosów ważnych oddano 216; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CHOŁUJ Marzena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 
  4) głosów ważnych oddano 263; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MIROSŁAWA ZIÓŁKA 
  –  MOLENDA Rafał Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 
  4) głosów ważnych oddano 274; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MIROSŁAWA ZIÓŁKA 
  –  DRELA Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 
  4) głosów ważnych oddano 256; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MIROSŁAWA ZIÓŁKA 
  –  WRÓBEL Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 
  4) głosów ważnych oddano 241; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MIROSŁAWA ZIÓŁKA 
  –  WRÓBEL Tomasz Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 
  4) głosów ważnych oddano 263; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWE FORUM OBYWATELSKIE 
  –  JAROSZEK Iwona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 489; 
  4) głosów ważnych oddano 478; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PŁACHTA Krzysztof Feliks 
  b) z listy nr 25 KWW MIROSŁAWA ZIÓŁKA 
  –  PYRKA Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 340; 
  4) głosów ważnych oddano 332; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KONOPSKA Katarzyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 
  4) głosów ważnych oddano 236; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MIROSŁAWA ZIÓŁKA 
  –  GÓRALSKI Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 194. 
Wybory do Rady Gminy w Przytyku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 517. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 800 osób, to jest 

68,88% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 545; 
  4) głosów ważnych oddano 541; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 29 KWW GMINA PRZYTYK 
  –  SOBÓL Jacek Adam 
  b) z listy nr 33 KWW RAZEM DLA PRZYTYKA 
  –  OLSZAK Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 
  4) głosów ważnych oddano 258; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 31 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PRZYTYK 
  –  PIWOWARCZYK Andrzej Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 210; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 32 KWW GMINY PRZYTYK 
  –  STANI Sylwester Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 
  4) głosów ważnych oddano 229; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 36 KWW SYLWESTRA PODYMNIAKA 
  –  PODYMNIAK Sylwester Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW GMINA PRZYTYK 
  –  LEŚNOWOLSKI Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273; 
  4) głosów ważnych oddano 272; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW ZIEMIA PRZYTYCKA 
  –  GAWIN Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 546; 
  4) głosów ważnych oddano 529; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 29 KWW GMINA PRZYTYK 
  –  JĘDRZEJEWSKI Nikodem 
  –  WITKOWSKI Jan Bronisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 
  4) głosów ważnych oddano 229; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 32 KWW GMINY PRZYTYK 
  –  KORNATOWSKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 
  4) głosów ważnych oddano 279; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW MARCINA BEDNARKA 
  –  ZARĘBSKA Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273; 
  4) głosów ważnych oddano 268; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 32 KWW GMINY PRZYTYK 
  –  RADOMSKI Tomasz Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 
  4) głosów ważnych oddano 244; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW GMINA PRZYTYK 
  –  KOŚCIOWSKI Sławomir Stefan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 242; 
  4) głosów ważnych oddano 235; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW MARCINA BEDNARKA 
  –  WLAZŁO Krzysztof Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 
  4) głosów ważnych oddano 239; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  JURKOWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 195. 
Wybory do Rady Miejskiej w Skaryszewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 641. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 510 osób, to jest 

61,18% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 975; 
  4) głosów ważnych oddano 1 911; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STASZEWSKA Luiza Maria 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SULIMA Tadeusz Jan 
  c) z listy nr 27 KWW IRENEUSZA KUMIĘGI 
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  –  GOWIN Urszula 
  –  BARAŃSKA Krystyna Barbara 
  –  SOWA Grzegorz Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 980; 
  4) głosów ważnych oddano 965; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  FIGURA Łukasz Grzegorz 
  b) z listy nr 27 KWW IRENEUSZA KUMIĘGI 
  –  SKÓRNICKI Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 441; 
  4) głosów ważnych oddano 429; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ŁUKASIEWICZ Waldemar Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 370; 
  4) głosów ważnych oddano 363; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CHOJNACKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 402; 
  4) głosów ważnych oddano 385; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PIWOŃSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 371; 
  4) głosów ważnych oddano 364; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW IRENEUSZA KUMIĘGI 
  –  KACPERCZYK Alina Donata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 423; 
  4) głosów ważnych oddano 415; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW HENRYKA SŁOMKI 
  –  ZIĘBA Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 
  4) głosów ważnych oddano 373; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW IRENEUSZA KUMIĘGI 
  –  KOS Magdalena Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 564; 
  4) głosów ważnych oddano 554; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW IRENEUSZA KUMIĘGI 
  –  DOMAGAŁA Piotr Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 599; 
  4) głosów ważnych oddano 586; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW IRENEUSZA KUMIĘGI 
  –  KICIOR Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 196. 
Wybory do Rady Gminy Wierzbica 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 029. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 934 osób, to jest 

49,00% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 754; 
  4) głosów ważnych oddano 729; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KALUGA Jerzy Stanisław 
  –  SIWIERSKI Bogdan Marian 
  b) z listy nr 24 KWW PRAWA WIERZBICA 
  –  JASTRZĘBSKI Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 034; 
  4) głosów ważnych oddano 997; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CZYŻEWSKI Maciej Tomasz 
  –  DZIK Aldona 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CZERWIEC Anna Maria 
  c) z listy nr 25 KWW POKOLENIA RAZEM 
  –  MATEJSKI Marek Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 
  4) głosów ważnych oddano 213; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 25 KWW POKOLENIA RAZEM 
  –  WAKUŁA Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 501; 
  4) głosów ważnych oddano 485; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GRZYB Bożena Anna 
  b) z listy nr 27 KW STOWARZYSZENIA "NASZA RUDA" 
  –  SZCZODRY Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 312; 
  4) głosów ważnych oddano 308; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PISKORZ Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 
  4) głosów ważnych oddano 249; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAJEWSKI Marian Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 
  4) głosów ważnych oddano 327; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KOMITET WYBORCZY POLSKA P. 
  –  MAJ Sławomir Sebastian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 
  4) głosów ważnych oddano 287; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW PRAWA WIERZBICA 
  –  GUŹDŹ Marian Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 
  4) głosów ważnych oddano 222; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SMORĄGIEWICZ Andrzej Ignacy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 197. 
Wybory do Rady Gminy w Wolanowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 456. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 002 osób, to jest 

61,99% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 771; 
  4) głosów ważnych oddano 759; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  JASKULSKI Emil 
  b) z listy nr 27 KWW TERESY PANKOWSKIEJ 
  –  PANKOWSKA Teresa Gertruda 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346; 
  4) głosów ważnych oddano 341; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SAMBOR Stanisław Konstanty 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 
  4) głosów ważnych oddano 238; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  HERNIK Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 466; 
  4) głosów ważnych oddano 457; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TOWAREK Bogumił 
  b) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  NIEWOLA Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265; 
  4) głosów ważnych oddano 259; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GOLIŃSKI Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307; 
  4) głosów ważnych oddano 300; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MURAWSKI Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 
  4) głosów ważnych oddano 289; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CZERWIŃSKI Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 403; 
  4) głosów ważnych oddano 400; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  GOLIŃSKA Sylwia 
  b) z listy nr 38 KWW CZESŁAWA GACA 
  –  GAC Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 
  4) głosów ważnych oddano 295; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 30 KWW IRENA WALCZAK 
  –  WALCZAK Irena Halina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342; 
  4) głosów ważnych oddano 336; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GIBAŁA Tadeusz 
  –  PRAWDA Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 
  4) głosów ważnych oddano 258; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  MĄKOSA Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 198. 
Wybory do Rady Gminy w Zakrzewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 967. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 128 osób, to jest 

57,19% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 398; 
  4) głosów ważnych oddano 381; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW 
  –  NOWAKOWSKI Jerzy Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 
  4) głosów ważnych oddano 314; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW 
  –  ZMACZYŃSKI Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 
  4) głosów ważnych oddano 381; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GRZYB Krzysztof Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 
  4) głosów ważnych oddano 334; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW 
  –  DĄBROWSKA Janina Bogusława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 475; 
  4) głosów ważnych oddano 465; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW 
  –  GŁOGOWSKI Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 
  4) głosów ważnych oddano 294; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW 
  –  MORTKA Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 851; 
  4) głosów ważnych oddano 830; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW 
  –  GŁOWACKA Bożena Zofia 
  –  STĘPIEŃ Roman Ignacy 
  –  OKOLUS Piotr Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 427; 
  4) głosów ważnych oddano 421; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  MORTKA - KOZIEŁ Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 380; 
  4) głosów ważnych oddano 379; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW 
  –  LEWANDOWSKA Halina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 
  4) głosów ważnych oddano 295; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STAWCZYK Robert Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 
  4) głosów ważnych oddano 241; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KĘPKA Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334; 
  4) głosów ważnych oddano 334; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WÓJCIK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 389; 
  4) głosów ważnych oddano 384; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW 
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  –  PLUTA Jan Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 199. 
Wybory do Rady Gminy w Domanicach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 948. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 287 osób, to jest 

66,07% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 
  4) głosów ważnych oddano 193; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW JOLANTY URBANEK 
  –  URBANEK Jolanta Maria 
  b) z listy nr 23 KWW NIEZALEŻNI 2010 
  –  DĄBROWSKI Zygmunt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 
  4) głosów ważnych oddano 163; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW NIEZALEŻNI 2010 
  –  ŁUGOWSKI Waldemar Józef 
  b) z listy nr 24 KWW ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI NA WÓJTA 
  –  SZULSKA Magdalena Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 
  4) głosów ważnych oddano 160; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 23 KWW NIEZALEŻNI 2010 
  –  ŚWINARSKI Andrzej 
  b) z listy nr 24 KWW ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI NA WÓJTA 
  –  JAGŁA Elżbieta Renata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299; 
  4) głosów ważnych oddano 291; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW JOLANTY URBANEK 
  –  BARBASIEWICZ Jacek 
  –  KOWALEWSKA Kinga 
  –  MŁYNARCZYK Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 
  4) głosów ważnych oddano 85; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI NA WÓJTA 
  –  KAMIŃSKA Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW NIEZALEŻNI 2010 
  –  WIELGOSZ Roman Adam 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 
  4) głosów ważnych oddano 110; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW NIEZALEŻNI 2010 
  –  DŁUGOSZ Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 
  4) głosów ważnych oddano 159; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW JOLANTY URBANEK 
  –  MALINOWSKA Maria 
  b) z listy nr 23 KWW NIEZALEŻNI 2010 
  –  URBANEK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 
  4) głosów ważnych oddano 98; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW NIEZALEŻNI 2010 
  –  GARWOLIŃSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 200. 
Wybory do Rady Gminy Korczew 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 821. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 945 osób, to jest 51,89% 

uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 5, nr 9, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  MIEZIANKO Grzegorz 
  b) z listy nr 22 KWW SŁAWOMIRA WASILCZUKA 
  –  ROSZUK Barbara Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW SŁAWOMIRA WASILCZUKA 
  –  WASILEWSKI Andrzej 
  –  PIÓRKO Tadeusz Zbigniew 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 
  4) głosów ważnych oddano 114; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW SŁAWOMIRA WASILCZUKA 
  –  TERLIKOWSKI Waldemar Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 361; 
  4) głosów ważnych oddano 353; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  HARRIS Joanna Beata 
  –  RUTKOWSKI Zdzisław Antoni 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KOZŁOWSKI Sylwester Eugeniusz 
  c) z listy nr 22 KWW SŁAWOMIRA WASILCZUKA 
  –  MULARZUK Magdalena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW SŁAWOMIRA WASILCZUKA 
  –  KRASUSKI Andrzej Marian 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 
  4) głosów ważnych oddano 132; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW SŁAWOMIRA WASILCZUKA 
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  –  LEŚNICZUK Wioletta 
  –  CIURA Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 
  4) głosów ważnych oddano 97; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW SŁAWOMIRA WASILCZUKA 
  –  RACZYŃSKI Wincenty Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 96; 
  4) głosów ważnych oddano 89; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW SŁAWOMIRA WASILCZUKA 
  –  GRABARSKI Alfred Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW SŁAWOMIRA WASILCZUKA 
  –  KALINOWSKI Paweł 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 201. 
Wybory do Rady Gminy w Kotuniu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 717. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 685 osób, to jest 

54,86% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 158; 
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  4) głosów ważnych oddano 1 081; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  JAROSZ Jacek 
  b) z listy nr 22 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KOTUŃ 
  –  BENTKOWSKI Michał 
  c) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE - NASZA GMINA 
  –  DRABAREK Anita 
  –  WYSOCKA-BAT Aneta Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 
  4) głosów ważnych oddano 260; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KOTUŃ 
  –  BRUŚNIAK Teresa Bożena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 
  4) głosów ważnych oddano 192; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  KAFARA Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 
  4) głosów ważnych oddano 204; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  KOWALCZYK Renata Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 
  4) głosów ważnych oddano 202; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KOTUŃ 
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  –  CHOJECKI Antoni Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 
  4) głosów ważnych oddano 204; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE - NASZA GMINA 
  –  PLICHTA Barbara Janina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 
  4) głosów ważnych oddano 253; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KOTUŃ 
  –  CHODOWSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 
  4) głosów ważnych oddano 240; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  KUJAWSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 
  4) głosów ważnych oddano 264; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KOTUŃ 
  –  SKWIERCZYŃSKI Artur Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 
  4) głosów ważnych oddano 214; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ADAMCZYK Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 
  4) głosów ważnych oddano 215; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE - NASZA GMINA 
  –  CHRÓŚCIEL Kazimierz Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 
  4) głosów ważnych oddano 230; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNATYWA 
  –  GAJOWNICZEK Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 202. 
Wybory do Rady Gminy w Mokobodach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 092. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 276 osób, to jest 

55,62% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 785; 
  4) głosów ważnych oddano 751; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SKUP Dariusz 
  –  WILIŃSKA Anna 
  b) z listy nr 22 KWW ROZWÓJ I NOWOCZESNOŚĆ 
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  –  ŁAWECKI Andrzej Stanisław 
  –  GIZIŃSKI Mirosław Kazimierz 
  c) z listy nr 23 KWW BEDNARCZYK 
  –  BEDNARCZYK Marek Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KSIĘŻOPOLSKI Tadeusz Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 
  4) głosów ważnych oddano 107; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KOBYLIŃSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 168; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW ROZWÓJ I NOWOCZESNOŚĆ 
  –  SKUP Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 163; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SKUP Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
  4) głosów ważnych oddano 142; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW ROZWÓJ I NOWOCZESNOŚĆ 
  –  DUDEK Andrzej Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 179; 
  4) głosów ważnych oddano 169; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KISIELIŃSKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291; 
  4) głosów ważnych oddano 278; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW ROZWÓJ I NOWOCZESNOŚĆ 
  –  BODYS Zenon 
  –  WOŹNY Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW ROZWÓJ I NOWOCZESNOŚĆ 
  –  MARCISZEWSKI Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 
  4) głosów ważnych oddano 95; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW ROZWÓJ I NOWOCZESNOŚĆ 
  –  KORZENIEWSKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 203. 
Wybory do Rady Miejskiej w Mordach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 056. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 962 osób, to jest 

58,58% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 898; 
  4) głosów ważnych oddano 843; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW " PONAD UKŁADAMI " 
  –  ZARZECKA Krystyna Maria 
  b) z listy nr 23 KWW "SZANSA DLA GMINY" 
  –  FRANCZUK Jolanta 
  c) z listy nr 25 KWW ''MIASTU I GMINIE'' 
  –  ZADROŻNIAK El żbieta 
  –  DĘBSKI Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 
  4) głosów ważnych oddano 373; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW "SZANSA DLA GMINY" 
  –  DMOWSKI Bartłomiej 
  b) z listy nr 25 KWW ''MIASTU I GMINIE'' 
  –  GRZEGORCZUK Sławomir Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 
  4) głosów ważnych oddano 232; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ''MIASTU I GMINIE'' 
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  –  CHACIŃSKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 419; 
  4) głosów ważnych oddano 412; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW " PONAD UKŁADAMI " 
  –  ŁUGOWSKI Tomasz 
  b) z listy nr 25 KWW ''MIASTU I GMINIE'' 
  –  DANIELAK Jerzy Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 369; 
  4) głosów ważnych oddano 359; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW " PONAD UKŁADAMI " 
  –  RADZIKOWSKI Grzegorz Janusz 
  b) z listy nr 25 KWW ''MIASTU I GMINIE'' 
  –  ORZYŁOWSKI Jarosław Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 
  4) głosów ważnych oddano 184; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW " PONAD UKŁADAMI " 
  –  JEZIERSKA Elżbieta Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 467; 
  4) głosów ważnych oddano 462; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW " PONAD UKŁADAMI " 
  –  CHACIŃSKI Krzysztof 
  –  HAWRYLUK Barbara 
  b) z listy nr 23 KWW "SZANSA DLA GMINY" 
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  –  POGORZELSKA Kazimiera Urszula 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 204. 
Wybory do Rady Gminy Paprotnia 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 203. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 506 osób, to jest 

68,36% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 82; 
  4) głosów ważnych oddano 81; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CZARNOCKI Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 71; 
  4) głosów ważnych oddano 70; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GP 
  –  KALICKI Wacław Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 
  4) głosów ważnych oddano 100; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GP 
  –  NASIŁOWSKI Józef Feliks 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85; 
  4) głosów ważnych oddano 83; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GP 
  –  KOBYLIŃSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 76; 
  4) głosów ważnych oddano 75; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  DĄBROWA Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 
  4) głosów ważnych oddano 97; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GP 
  –  KAMIŃSKI Mirosław Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102; 
  4) głosów ważnych oddano 100; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "NASZ WYBÓR-CZAS NA ZMIANY" 
  –  MĘŻYŃSKI Sławomir Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 
  4) głosów ważnych oddano 98; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GP 
  –  WAKULIŃSKI Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 
  4) głosów ważnych oddano 118; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GP 
  –  CHROMIŃSKI Witold Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 
  4) głosów ważnych oddano 276; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW GP 
  –  GRZESIUŁA Mariusz 
  –  CHODOWIEC Andrzej Wincenty 
  –  SAWICKA Kazimiera 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 
  4) głosów ważnych oddano 148; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GP 
  –  CZAPSKI Leszek Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 
  4) głosów ważnych oddano 108; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "NASZ WYBÓR-CZAS NA ZMIANY" 
  –  JEDYNAK Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 
  4) głosów ważnych oddano 118; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  KOŻUCHOWSKI Leszek Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 205. 
Wybory do Rady Gminy Przesmyki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 643. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 952 osób, to jest 57,94% 

uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 4, nr 5, nr 7, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW SOŁECTW GMINY PRZESMYKI 
  –  TWAROWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 
  4) głosów ważnych oddano 76; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW SOŁECTW GMINY PRZESMYKI 
  –  RADZIWONKA Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 
  4) głosów ważnych oddano 207; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDU GMINY PRZESMYKI 
  –  KONSTANTYNOWICZ Andrzej Julian 
  b) z listy nr 23 KWW SOŁECTW GMINY PRZESMYKI 
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  –  LEWCZUK Aleksander 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDU GMINY PRZESMYKI 
  –  ŁĘCZYCKA Grażyna 
  –  MICHALAK Krzysztof 
  –  MICHAŁOWSKI Krzysztof Adam 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDU GMINY PRZESMYKI 
  –  LIPIŃSKI Zenon 
  –  JASTRZĘBSKI Bogdan 
  –  OLĘDZKI Adam 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 
  4) głosów ważnych oddano 248; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  PRZESMYCKI Paweł Marian 
  b) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDU GMINY PRZESMYKI 
  –  CZAPSKI Radosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDU GMINY PRZESMYKI 
  –  RZEWUSKI Sylwester Jan 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 
  4) głosów ważnych oddano 235; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄDU GMINY PRZESMYKI 
  –  KAMIŃSKI Waldemar Andrzej 
  b) z listy nr 23 KWW SOŁECTW GMINY PRZESMYKI 
  –  DĄBROWSKI Jan Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 206. 
Wybory do Rady Gminy Siedlce 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12 921. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 575 osób, to jest 

43,15% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 497; 
  4) głosów ważnych oddano 481; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA 
  –  GUZEK Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 763; 
  4) głosów ważnych oddano 763; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STOPA Dariusz Zbigniew 
  b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA 
  –  PACHECKI Witold Jakub 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302; 
  4) głosów ważnych oddano 301; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW "GOSPODARZ W GMINIE" 
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  –  ŁĘCZYCKA Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265; 
  4) głosów ważnych oddano 263; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "GOSPODARZ W GMINIE" 
  –  WALO Mikołaj Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193; 
  4) głosów ważnych oddano 190; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA 
  –  KAMIŃSKI Ludwik Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 
  4) głosów ważnych oddano 348; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "GOSPODARZ W GMINIE" 
  –  WOŹNIAK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 549; 
  4) głosów ważnych oddano 535; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CEPEK Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 833; 
  4) głosów ważnych oddano 824; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 22 KWW "GOSPODARZ W GMINIE" 
  –  KUŹNIARSKI Jacek Piotr 
  b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA 
  –  WITCZUK Krzysztof Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 
  4) głosów ważnych oddano 380; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "GOSPODARZ W GMINIE" 
  –  DURDA Ireneusz Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 435; 
  4) głosów ważnych oddano 430; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA 
  –  KOC Grzegorz Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 466; 
  4) głosów ważnych oddano 460; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "GOSPODARZ W GMINIE" 
  –  MISIURA Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 
  4) głosów ważnych oddano 197; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "GOSPODARZ W GMINIE" 
  –  WOŹNICA Leszek Edward 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 331; 
  4) głosów ważnych oddano 327; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA 
  –  KRÓLIKOWSKI Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 207. 
Wybory do Rady Gminy w Skórcu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 733. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 558 osób, to jest 

62,06% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 
  4) głosów ważnych oddano 189; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DĄBROWSKI Tomasz Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437; 
  4) głosów ważnych oddano 415; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GIL Ryszard 
  b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA SKÓRZEC 
  –  WEREDA Kamil 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 
  4) głosów ważnych oddano 285; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŚWIDERSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 532; 
  4) głosów ważnych oddano 513; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PROCZKA Andrzej Ryszard 
  –  WIŚNIEWSKI Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 339; 
  4) głosów ważnych oddano 336; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GUZEK Zdzisław Stefan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 
  4) głosów ważnych oddano 224; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "NASZ POWIAT" 
  –  GARBUS Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 
  4) głosów ważnych oddano 255; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "PRZYJAZNA GMINA" 
  –  WASZCZAK Waldemar Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 489; 
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  4) głosów ważnych oddano 479; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DĄBROWSKI Witold 
  –  PIETRAK Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 
  4) głosów ważnych oddano 209; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DUK Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421; 
  4) głosów ważnych oddano 416; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DZIEWULSKI Zdzisław 
  b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA SKÓRZEC 
  –  NIEDZIAŁEK Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OSIŃSKI Zenon Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 208. 
Wybory do Rady Gminy Suchożebry 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 784. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 187 osób, to jest 

57,80% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 
  4) głosów ważnych oddano 130; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOŻEBRY 
  –  KOMAR JAN BERNARD 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 188; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOŻEBRY 
  –  CHĘCEL KRZYSZTOF LESZEK 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135; 
  4) głosów ważnych oddano 130; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ILCZUK JANUSZ 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115; 
  4) głosów ważnych oddano 114; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOŻEBRY 
  –  OSIŃSKA MAŁGORZATA 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 
  4) głosów ważnych oddano 211; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOŻEBRY 
  –  RYMUZA MIECZYSŁAW 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88; 
  4) głosów ważnych oddano 86; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOŻEBRY 
  –  KOMAR MARZENA TERESA 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 
  4) głosów ważnych oddano 193; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LITWINIAK PIOTR SYLWESTER 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 
  4) głosów ważnych oddano 182; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STRUS KAZIMIERZ JANUSZ 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 
  4) głosów ważnych oddano 84; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOŻEBRY 
  –  OSIŃSKI ANDRZEJ JERZY 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97; 
  4) głosów ważnych oddano 96; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOŻEBRY 
  –  KORNEĆ HENRYK ANTONI 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 
  4) głosów ważnych oddano 315; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOŻEBRY 
  –  SOSZYŃSKI BOGUSŁAW FRANCISZEK 
  b) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA GMINA 
  –  SOSZYŃSKI HENRYK 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 417; 
  4) głosów ważnych oddano 411; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  WOŁOSIEWICZ KAROL 
  b) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOŻEBRY 
  –  MĄTEWKA KRZYSZTOF EUGENIUSZ 
  c) z listy nr 23 KWW WSPÓLNA GMINA 
  –  MĘDZA PAWEŁ STANISŁAW 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 209. 
Wybory do Rady Gminy w Wiśniewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 469. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 567 osób, to jest 

57,44% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
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  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŁUGOWSKA Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 
  4) głosów ważnych oddano 129; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM 2010" 
  –  PSZKIT Aneta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 
  4) głosów ważnych oddano 132; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "NASZ POWIAT" 
  –  GRZEGRZÓŁKA Janusz Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BORKOWSKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 
  4) głosów ważnych oddano 224; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW "NASZ POWIAT" 
  –  ZŁOCH Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 473; 
  4) głosów ważnych oddano 452; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM 2010" 
  –  DĄBROWSKI Tomasz 
  –  PASZTOR Beata Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 
  4) głosów ważnych oddano 178; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW KW 
  –  JURZYK Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 
  4) głosów ważnych oddano 235; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KSIONEK Paweł Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298; 
  4) głosów ważnych oddano 298; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM 2010" 
  –  WISZNIEWSKI Antoni Marian 
  –  ORZYŁOWSKI Józef Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 
  4) głosów ważnych oddano 192; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM 2010" 
  –  MISIAK Janina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM 2010" 
  –  DĄBROWSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 149; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OKNIŃSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 
  4) głosów ważnych oddano 96; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "RAZEM 2010" 
  –  JASIŃSKI Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 210. 
Wybory do Rady Gminy w Wodyniach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 241. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 656 osób, to jest 

51,10% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 4, nr 10, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 
  4) głosów ważnych oddano 201; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KOWALCZYK Michał Kazimierz 
  –  OSIAK Eugeniusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SZOSTEK Krzysztof Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 149; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  POLAK Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  PAWLAK Marek 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314; 
  4) głosów ważnych oddano 305; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BIENIEK Andrzej 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  PŁATEK Roman Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185; 
  4) głosów ważnych oddano 183; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  GAJOWNICZEK Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101; 
  4) głosów ważnych oddano 100; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KLUSKA Grażyna Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 82; 
  4) głosów ważnych oddano 81; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WOŹNY Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87; 
  4) głosów ważnych oddano 87; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  POLAK Teresa Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MICHALCZYK Mirosław Michał 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MARKIEWICZ Grażyna Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 
  4) głosów ważnych oddano 238; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RYTEL Łukasz 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  DADACZ Adam Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 211. 
Wybory do Rady Gminy Zbuczyn 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 786. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 705 osób, to jest 

64,03% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 4, nr 5, nr 12, 

nr 13, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 
mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 053; 
  4) głosów ważnych oddano 1 022; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW ROMANA PROCHENKI 
  –  GÓRKA Sławomir Adam 
  –  IZDEBSKA Marzanna Marianna 
  –  SYSIK Izabela Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 
  4) głosów ważnych oddano 274; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  RADZIKOWSKI Henryk Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 276; 
  4) głosów ważnych oddano 270; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  JASIŃSKA Urszula 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW ROMANA PROCHENKI 
  –  UŁANOWSKI Grzegorz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW ROMANA PROCHENKI 
  –  RZĄŻEWSKI Marek 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 358; 
  4) głosów ważnych oddano 349; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  FURMAN Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 
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  4) głosów ważnych oddano 332; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  PROCHENKA Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 
  4) głosów ważnych oddano 315; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KONDRACIUK Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 378; 
  4) głosów ważnych oddano 371; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW ROMANA PROCHENKI 
  –  ŻELECHOWICZ Sylwester Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 
  4) głosów ważnych oddano 376; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  PROKOPIAK Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 303; 
  4) głosów ważnych oddano 300; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW ROMANA PROCHENKI 
  –  GRUDA Józef Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
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  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW ROMANA PROCHENKI 
  –  LIPIŃSKI Krzysztof 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW ROMANA PROCHENKI 
  –  ŁUGOWSKI Dariusz Krzysztof 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 212. 
Wybory do Rady Miejskiej Sierpca 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15 437. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 976 osób, to jest 

51,67% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 895; 
  4) głosów ważnych oddano 2 676; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" 
  –  STACHURSKI Jerzy Zbigniew 
  –  MALINOWSKI Adam 
  b) z listy nr 26 KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE 
  –  JAWOROWSKI Sławomir Wojciech 
  –  MALANOWSKI Dariusz 
  –  RUDOWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 073; 
  4) głosów ważnych oddano 1 975; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" 
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  –  DUMOWSKI Zdzisław 
  b) z listy nr 24 KWW SPS 2006 
  –  CHRZANOWSKI Marek 
  c) z listy nr 26 KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE 
  –  ŁOJEK Sławomir Dariusz 
  d) z listy nr 29 KWW "NIEZALEŻNI W SAMORZĄDZIE" 
  –  GIL Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 469; 
  4) głosów ważnych oddano 2 313; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BUCZYŃSKI Janusz 
  b) z listy nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" 
  –  MIELCZAREK Wojciech Bogdan 
  c) z listy nr 24 KWW SPS 2006 
  –  SZKLARSKA Maria Krystyna 
  –  RYPIŃSKI Wiesław Grzegorz 
  d) z listy nr 29 KWW "NIEZALEŻNI W SAMORZĄDZIE" 
  –  CZERMIŃSKI Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 539; 
  4) głosów ważnych oddano 517; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SPS 2006 
  –  MROCZKOWSKI Zbigniew Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 213. 
Wybory do Rady Gminy Gozdowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 752. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 843 osób, to jest 

59,83% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 730; 
  4) głosów ważnych oddano 697; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PIŁAT Anna Elżbieta 
  b) z listy nr 24 KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE 
  –  MILLER Zofia 
  c) z listy nr 26 KWW POROZUMIENIE MŁODZIEŻY 
  –  WALISZEWSKI Kamil 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" 
  –  SZELIGA Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE 
  –  MĄDRY Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CHMIELEWSKI Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE 
  –  MIERZEJEWSKI Włodzimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 403; 
  4) głosów ważnych oddano 381; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RATKOWSKI Grzegorz 
  –  LEMANOWICZ Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 142; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DRZEWOSZEWSKI Ryszard Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" 
  –  TOMASZEWSKI Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
  4) głosów ważnych oddano 191; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" 
  –  KOZŁOWSKI Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350; 
  4) głosów ważnych oddano 332; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" 
  –  BOROWSKI Kazimierz Stanisław 
  b) z listy nr 27 KWW OSIEDLA REMPIN 
  –  KOWALIK Zygmunt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 
  4) głosów ważnych oddano 161; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE 
  –  KOZAKOWSKA Joanna Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 214. 
Wybory do Rady Gminy w Mochowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 847. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 374 osób, to jest 

69,61% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 
  4) głosów ważnych oddano 267; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TOMASZEWSKI Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 
  4) głosów ważnych oddano 209; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO 
  –  OLEWIŃSKA Halina Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO 
  –  KOZAKIEWICZ Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 
  4) głosów ważnych oddano 209; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO 
  –  JARZĘBOWSKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 
  4) głosów ważnych oddano 261; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW NASZE MOCHOWO 
  –  WITKOWSKA Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 
  4) głosów ważnych oddano 243; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KALKOWSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 
  4) głosów ważnych oddano 217; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO 
  –  SMOŻEWSKI Zbigniew Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 
  4) głosów ważnych oddano 182; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO 
  –  WIŚNIEWSKI Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 
  4) głosów ważnych oddano 179; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO 
  –  WARCZACHOWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 
  4) głosów ważnych oddano 283; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO 
  –  RAKOWSKA Mirosława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 
  4) głosów ważnych oddano 194; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  INOCH Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 
  4) głosów ważnych oddano 250; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO 
  –  CIEMIECKA Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BORNIŃSKI Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 
  4) głosów ważnych oddano 291; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  GŁODKOWSKI Jan Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 151; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO 
  –  MALANOWSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 215. 
Wybory do Rady Gminy Rościszewo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 374. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 308 osób, to jest 

68,41% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 471; 
  4) głosów ważnych oddano 460; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" 
  –  ROKICKA Maria Bronisława 
  b) z listy nr 25 KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE 
  –  DYWAL Adam 
  –  GADZIŃSKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 186; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" 
  –  BORUSZEWSKI Ireneusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GOSZCZYCKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 
  4) głosów ważnych oddano 133; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE 
  –  BANACH Kazimierz Jakub 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 277; 
  4) głosów ważnych oddano 265; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE 
  –  DZIURLIKOWSKI Witold Jarosław 
  –  SIECZKOWSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 
  4) głosów ważnych oddano 124; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BARTOSZEWSKI Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 
  4) głosów ważnych oddano 133; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE 
  –  SYCH Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 
  4) głosów ważnych oddano 161; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SPS 2006 
  –  BADACZEWSKI Sławomir Bonifacy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 
  4) głosów ważnych oddano 158; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KACZOROWSKI Leszek Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 
  4) głosów ważnych oddano 136; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE 
  –  KOWALCZYK Grzegorz Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 166; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CZEŚNIK Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 
  4) głosów ważnych oddano 177; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE 
  –  DOBIESZ Dorota Agata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 216. 
Wybory do Rady Gminy Sierpc 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 462. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 340 osób, to jest 

61,15% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 
  4) głosów ważnych oddano 149; 
  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" 
  –  KARWOWSKA Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 
  4) głosów ważnych oddano 246; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TOMASZEWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 
  4) głosów ważnych oddano 244; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" 
  –  LIPIŃSKI Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 
  4) głosów ważnych oddano 236; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI GMINY SIERPC 
  –  KANIGOWSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 280; 
  4) głosów ważnych oddano 273; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI GMINY SIERPC 
  –  JANISZEWSKA Iwona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 
  4) głosów ważnych oddano 256; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI GMINY SIERPC 
  –  TRACZYK Bartłomiej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 
  4) głosów ważnych oddano 188; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI GMINY SIERPC 
  –  PESTA Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 
  4) głosów ważnych oddano 232; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" 
  –  RZEPECKI Mieczysław Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 
  4) głosów ważnych oddano 209; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI GMINY SIERPC 
  –  RAJEWSKA Maria Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 
  4) głosów ważnych oddano 163; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  FILANT Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 
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  4) głosów ważnych oddano 219; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW S W 
  –  KĘDZIERSKI Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI GMINY SIERPC 
  –  KRAJENTA Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 
  4) głosów ważnych oddano 267; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI GMINY SIERPC 
  –  BOROWSKI Piotr Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
  4) głosów ważnych oddano 185; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NIEZALEŻNI GMINY SIERPC 
  –  KULIGOWSKI Kazimierz Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 
  4) głosów ważnych oddano 194; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SOLKA Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 217. 
Wybory do Rady Gminy Szczutowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 562. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 363 osób, to jest 

66,34% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" 
  –  BIEŃKOWSKI Leszek Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 
  4) głosów ważnych oddano 144; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MURAWSKI Adam Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 
  4) głosów ważnych oddano 131; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DUDA Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 
  4) głosów ważnych oddano 178; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  DĄBROWSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304; 
  4) głosów ważnych oddano 300; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOPCIŃSKI Zbigniew 
  b) z listy nr 25 KWW NIEZALEŻNI I PRAWORZĄDNI 
  –  SZAŁKUCKI Tomasz Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 
  4) głosów ważnych oddano 108; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PAPROCKI Tomasz Zygmunt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 
  4) głosów ważnych oddano 144; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STANKIEWICZ Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 459; 
  4) głosów ważnych oddano 449; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOMOROWSKA Anna 
  b) z listy nr 28 KWW NASZE SPRAWY 
  –  KAPUŚCIŃSKI Jan Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131; 
  4) głosów ważnych oddano 131; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAŚKA Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 
  4) głosów ważnych oddano 119; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOWALSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 
  4) głosów ważnych oddano 155; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SZLOMKOWSKI Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" 
  –  PIJANKOWSKI Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 
  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 



– 589 – 

  

  –  RATUSZNY Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 218. 
Wybory do Rady Gminy Zawidz 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 524. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 666 osób, to jest 

66,36% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 566; 
  4) głosów ważnych oddano 558; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BANACH Adam 
  –  GIZIŃSKI Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 
  4) głosów ważnych oddano 305; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW ŻABOWO 
  –  MARECKA Ewa Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
  4) głosów ważnych oddano 190; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GOŁĘBIEWSKA Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 
  4) głosów ważnych oddano 172; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WASILEWSKA CICHOCKA Regina Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KARWOWSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 
  4) głosów ważnych oddano 189; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ORGANIAK Maria Henryka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253; 
  4) głosów ważnych oddano 251; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  NOWAKOWSKI Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW "MŁOTKOWIANIE" 
  –  ZIELIŃSKA Monika 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 
  4) głosów ważnych oddano 231; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZABOROWSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 336; 
  4) głosów ważnych oddano 331; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZIÓŁKOWSKI Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301; 
  4) głosów ważnych oddano 297; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KRAJEWSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 
  4) głosów ważnych oddano 250; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW "SAMORZĄDNI" 
  –  SZPIEG Anna Mirosława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 
  4) głosów ważnych oddano 270; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KARWOWSKA Mirosława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŻUCHOWSKI Sławomir Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 219. 
Wybory do Rady Gminy Brochów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 222. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 598 osób, to jest 

49,60% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 
  4) głosów ważnych oddano 231; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "ROZWÓJ" 
  –  PRZYGODA Andrzej 
  –  WÓJCIK Mariusz Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 
  4) głosów ważnych oddano 191; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PIÓRKOWSKA Aniela Jolanta 
  b) z listy nr 24 KWW "ROZWÓJ" 
  –  JAKUBOWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 
  4) głosów ważnych oddano 102; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  FIJOŁEK Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264; 
  4) głosów ważnych oddano 251; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DOBROWOLSKI Stefan 
  b) z listy nr 24 KWW "ROZWÓJ" 
  –  STĘPIEŃ Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243; 
  4) głosów ważnych oddano 236; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "ROZWÓJ" 
  –  KUBIAK Bogdan Roman 
  –  SZYMAŃSKI Piotr Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "ROZWÓJ" 
  –  JACZYŃSKI Stanisław Krzysztof 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111; 
  4) głosów ważnych oddano 109; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  KAPAŁKA Aleksander 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114; 
  4) głosów ważnych oddano 113; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PIOTROWSKA Halina Bożena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 
  4) głosów ważnych oddano 113; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW "ROZWÓJ" 
  –  KOŁECKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 
  4) głosów ważnych oddano 197; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "ROZWÓJ" 
  –  JAREMA Krystian 
  –  SKRZYNECKA Bożena Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 220. 
Wybory do Rady Gminy Iłów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 014. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 611 osób, to jest 

52,07% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350; 
  4) głosów ważnych oddano 350; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MODRZEJEWSKI Waldemar Jan 
  b) z listy nr 24 KWW PRZYMIERZE 2010 
  –  ORLIŃSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 
  4) głosów ważnych oddano 152; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KRAKOWIAK Edward 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 168; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZAWADZKI Jan Ireneusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 195; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MIKOŁAJCZYK Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  KARPIŃSKI Henryk Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 433; 
  4) głosów ważnych oddano 419; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZIENTARA Jakub Jacek 
  b) z listy nr 24 KWW PRZYMIERZE 2010 
  –  KAMIŃSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW PRZYMIERZE 2010 
  –  BARTOSIAK Renata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW SOCHACZEWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  CIEŚLAK Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 
  4) głosów ważnych oddano 151; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TOMASZEWSKA Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
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  4) głosów ważnych oddano 170; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KORNACKA-BARTOS Anna Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
  4) głosów ważnych oddano 192; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  NOWACKI Jerzy Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 
  4) głosów ważnych oddano 243; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZIENTARA Ryszard 
  –  UŻAROWSKA Gabriela Walentyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 221. 
Wybory do Rady Gminy Młodzieszyn 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 378. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 895 osób, to jest 

43,28% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 
  4) głosów ważnych oddano 254; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  KRAKOWIAK Henryk 
  b) z listy nr 26 KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ 
  –  PIETRZYK-POŁUBIŃSKA Monika Katarzyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 
  4) głosów ważnych oddano 217; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ROZWOJU GMINY MŁODZIESZYN 
  –  ORLIŃSKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 545; 
  4) głosów ważnych oddano 511; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW ROZWOJU GMINY MŁODZIESZYN 
  –  DRZEWIECKI Zbigniew Marek 
  –  BRYŃSKA Wiesława 
  b) z listy nr 25 KWW SOCHACZEWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  SAMSON Wiesław 
  c) z listy nr 26 KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ 
  –  DUPLICKA Gabriela Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 
  4) głosów ważnych oddano 89; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW ROZWOJU GMINY MŁODZIESZYN 
  –  ŁUKASIK Bożena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 
  4) głosów ważnych oddano 233; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW ROZWOJU GMINY MŁODZIESZYN 
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  –  KORNACKI Andrzej Marek 
  –  CIURZYŃSKI Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 
  4) głosów ważnych oddano 99; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GAJEWSKA Halina Franciszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 
  4) głosów ważnych oddano 210; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW ROZWOJU GMINY MŁODZIESZYN 
  –  OLCZAK Wiesław Tadeusz 
  –  JURAS Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW PRZYMIERZE 2010 
  –  ZIELIŃSKI Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 
  4) głosów ważnych oddano 91; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW ROZWOJU GMINY MŁODZIESZYN 
  –  TRYBUŁ Grzegorz Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 222. 
Wybory do Rady Gminy w Nowej Suchej 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 999. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 963 osób, to jest 

59,27% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 
  4) głosów ważnych oddano 183; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BUCZEK Jan Bogusław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 
  4) głosów ważnych oddano 325; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RUMIŃSKI Dariusz 
  b) z listy nr 28 KWW BZURA 2010 
  –  NOWIŃSKI Alfred Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 696; 
  4) głosów ważnych oddano 685; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW MACIEJA MOŃKI 
  –  SMYCZEK Renata Mariola 
  –  BACZYŃSKI Piotr Robert 
  –  MECHECKA Małgorzata 
  –  KOSMALSKA Barbara Urszula 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOWALSKI Czesław Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 187; 
  4) głosów ważnych oddano 183; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WOŁOWCZYK Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 
  4) głosów ważnych oddano 264; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW MACIEJA MOŃKI 
  –  BUCZEK Jolanta Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 
  4) głosów ważnych oddano 230; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW MACIEJA MOŃKI 
  –  MIKULSKI Mariusz Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYMIERZE 2010 
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  –  KACZMARCZYK Halina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 183; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW MACIEJA MOŃKI 
  –  MALIŃSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 
  4) głosów ważnych oddano 212; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BŁASZCZYK Teresa Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 332; 
  4) głosów ważnych oddano 327; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYMIERZE 2010 
  –  JELONEK Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 223. 
Wybory do Rady Gminy Rybno 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 753. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 493 osób, to jest 

54,23% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 
  4) głosów ważnych oddano 79; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYMIERZE 2010 
  –  WOŁEK TOMASZ MARIUSZ 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98; 
  4) głosów ważnych oddano 95; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW RYBNO - DOBRO GMINY 
  –  SŁOMIŃSKA ANETA MONIKA 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 
  4) głosów ważnych oddano 107; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW RYBNO - DOBRO GMINY 
  –  KIEŁBASA MARIAN EUGENIUSZ 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 
  4) głosów ważnych oddano 99; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYMIERZE 2010 
  –  FELCZAK ARTUR ANDRZEJ 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 
  4) głosów ważnych oddano 79; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LEWANDOWSKI JÓZEF STEFAN 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYMIERZE 2010 
  –  PRZYBYLSKI PAWEŁ 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 
  4) głosów ważnych oddano 94; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW RYBNO - DOBRO GMINY 
  –  CŁAPIŃSKI DARIUSZ SYLWESTER 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 
  4) głosów ważnych oddano 89; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW RYBNO - DOBRO GMINY 
  –  ZIĘTEK MIECZYSŁAW STANISŁAW 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 
  4) głosów ważnych oddano 112; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYMIERZE 2010 
  –  NOWAK ANDRZEJ 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 90; 
  4) głosów ważnych oddano 90; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW RYBNO - DOBRO GMINY 
  –  ZYDLEWSKI STANISŁAW LUCJAN 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 3 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 
  4) głosów ważnych oddano 290; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW RYBNO - DOBRO GMINY 
  –  FIDRYCH AGNIESZKA 
  –  WASIELEWSKI ADAM 
  –  JĘDRZEJCZAK HENRYKA ZOFIA 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 195; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TOMASZEWSKI JERZY ALEKSANDER 
  b) z listy nr 24 KWW RYBNO - DOBRO GMINY 
  –  KOBYLAŃSKI WOJCIECH 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 224. 
Wybory do Rady Gminy Sochaczew 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 473. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 501 osób, to jest 

46,85% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 
  4) głosów ważnych oddano 196; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SITARSKI Zbigniew Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 406; 
  4) głosów ważnych oddano 384; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ĆWIKLIŃSKI Czesław Jan 
  –  ZIELIŃSKI Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 
  4) głosów ważnych oddano 158; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MACIEJSKI Janusz Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 657; 
  4) głosów ważnych oddano 626; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MATUSZEWSKA Zofia Helena 
  –  NOWAK Mirosław Robert 
  b) z listy nr 26 KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ 
  –  KRAJEWSKA Magdalena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 
  4) głosów ważnych oddano 185; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  NAGŁOWSKA Sława Ryta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 526; 
  4) głosów ważnych oddano 503; 
  5) radnymi zostali wybrani: 



– 607 – 

  

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BRODOWSKI Andrzej 
  b) z listy nr 24 KWW SOCHACZEWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  SOKOŁOWSKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304; 
  4) głosów ważnych oddano 295; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KRAKOWIAK Gabriel Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 319; 
  4) głosów ważnych oddano 312; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  NITEK Grzegorz Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GRABOWSKI Zbigniew Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 
  4) głosów ważnych oddano 257; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZIELIŃSKI Sławomir Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 281; 
  4) głosów ważnych oddano 270; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MISIAK Stanisław Hilary 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 225. 
Wybory do Rady Gminy Teresin 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8 829. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 391 osób, to jest 

49,73% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 394; 
  4) głosów ważnych oddano 378; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW "CZAS KOBIET CZAS TERESINA" 
  –  OLEJNIK Danuta Alicja 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 336; 
  4) głosów ważnych oddano 1 299; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
  –  GIGIER Antonina Joanna 
  –  KAŹMIERCZAK Lech 
  –  ŚLIWIŃSKI Ryszard 
  b) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2010 
  –  DĘBSKA Ewa Iwona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 667; 
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  4) głosów ważnych oddano 664; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
  –  BIEDERKA Zbigniew Michał 
  –  MITROWSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 296; 
  4) głosów ważnych oddano 285; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW ŁĄCZY NAS GMINA TERESIN 
  –  KACPRZAK Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 
  4) głosów ważnych oddano 190; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
  –  ZDANOWSKI Daniel Maciej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 
  4) głosów ważnych oddano 242; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
  –  MATEJKA Małgorzata Genowefa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 525; 
  4) głosów ważnych oddano 513; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2010 
  –  SOBOTA Ewa 
  b) z listy nr 33 KWW WSPÓLNA SPRAWA 
  –  PARADOWSKI Janusz Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
  –  WÓJCIK Jerzy Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 
  4) głosów ważnych oddano 245; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
  –  LINARD Bogdan Władysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 
  4) głosów ważnych oddano 282; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 29 KWW ŁĄCZY NAS GMINA TERESIN 
  –  ZIÓŁKOWSKA Halina Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 226. 
Wybory do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15 341. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 133 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 426; 
  4) głosów ważnych oddano 406; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW BOGUSŁAWA KARAKULI 
  –  RYBAK Krzysztof Jacenty 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 438; 
  4) głosów ważnych oddano 431; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  MATYSIAK Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 578; 
  4) głosów ważnych oddano 561; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW BOGUSŁAWA KARAKULI 
  –  MILIK Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 749; 
  4) głosów ważnych oddano 740; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW Z LUDŹMI- DLA LUDZI 
  –  FLORCZUK Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 523; 
  4) głosów ważnych oddano 501; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW BOGUSŁAWA KARAKULI 
  –  LIPKA Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 624; 
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  4) głosów ważnych oddano 589; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW BOGUSŁAWA KARAKULI 
  –  BROCHOCKI Roman Aleksander 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 514; 
  4) głosów ważnych oddano 496; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WŁODZIMIERZA TOMCZUKA 
  –  WĄSOWSKI Andrzej Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 597; 
  4) głosów ważnych oddano 567; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW BOGUSŁAWA KARAKULI 
  –  PLICHTA Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 516; 
  4) głosów ważnych oddano 502; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW WŁODZIMIERZA TOMCZUKA 
  –  RUDNICKA Katarzyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 492; 
  4) głosów ważnych oddano 473; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW BOGUSŁAWA KARAKULI 
  –  ROSOCHACKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 477; 
  4) głosów ważnych oddano 456; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW BOGUSŁAWA KARAKULI 
  –  HARDEJ Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 784; 
  4) głosów ważnych oddano 759; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW WŁODZIMIERZA TOMCZUKA 
  –  SIKORSKI Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 491; 
  4) głosów ważnych oddano 482; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 30 KWW "NASZE OSIEDLE" 
  –  WYCECH Zygmunt Feliks 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 464; 
  4) głosów ważnych oddano 449; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW BOGUSŁAWA KARAKULI 
  –  POŁÓG Waldemar Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 460; 
  4) głosów ważnych oddano 443; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  NOWOTNIAK Tomasz Daniel 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 227. 
Wybory do Rady Gminy Bielany 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 913. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 624 osób, to jest 68,35% 

uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 10 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 1, nr 3, nr 4, 

nr 5, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 13, nr 14, w których liczba zarejestrowanych kandydatów 
była mniejsza lub równa liczbie mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNA GMINA BIELANY 
  –  KALICKA Renata Anna 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNA GMINA BIELANY 
  –  ŻÓŁKOWSKI Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNA GMINA BIELANY 
  –  CHOJECKI Bogdan Józef 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNA GMINA BIELANY 
  –  CHMIELEWSKI Jerzy Włodzimierz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNA GMINA BIELANY 
  –  KSIĘŻOPOLSKI Krzysztof Józef 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 
  4) głosów ważnych oddano 151; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNA GMINA BIELANY 
  –  ROZBICKI Józef Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 196; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNA GMINA BIELANY 
  –  BŁOŃSKI Ireneusz Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNA GMINA BIELANY 
  –  BUZUK Jolanta 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNA GMINA BIELANY 
  –  RUCIŃSKI Stanisław Piotr 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNA GMINA BIELANY 
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  –  KSIĘŻOPOLSKI Mirosław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNA GMINA BIELANY 
  –  STELĘGOWSKI Tadeusz Aleksander 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 
  4) głosów ważnych oddano 123; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNA GMINA BIELANY 
  –  SUCHODOLSKI Józef Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNA GMINA BIELANY 
  –  POŁASKI Czesław Franciszek 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNA GMINA BIELANY 
  –  RYĆKO Eugeniusz Władysław 
  –  PACZÓSKI Marek 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 228. 
Wybory do Rady Gminy w Ceranowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 047. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 255 osób, to jest 

61,31% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343; 
  4) głosów ważnych oddano 338; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  FELICJAŃCZUK Zbigniew 
  –  MŁYŃSKI Jan 
  –  PACHOLEC Stanisław Wojciech 
  b) z listy nr 23 KWW MIROSŁAWA ONYSZKA 
  –  WALENDZIAK Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 70; 
  4) głosów ważnych oddano 64; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŻOŁNICKA Marta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 64; 
  4) głosów ważnych oddano 59; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW MIROSŁAWA ONYSZKA 
  –  TENDERENDA Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 63; 
  4) głosów ważnych oddano 63; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOŁEK Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 
  4) głosów ważnych oddano 104; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CZĘŚCIK Ewa Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 
  4) głosów ważnych oddano 194; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZEMBROWSKI Krzysztof Józef 
  b) z listy nr 23 KWW MIROSŁAWA ONYSZKA 
  –  RATYŃSKI Tadeusz Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 65; 
  4) głosów ważnych oddano 61; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SKŁADANOWSKI Piotr Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78; 
  4) głosów ważnych oddano 78; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW MIROSŁAWA ONYSZKA 
  –  RYTEL Miron Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 81; 
  4) głosów ważnych oddano 78; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  KOSOWSKA Irena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 
  4) głosów ważnych oddano 109; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RYTEL Jan Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 
  4) głosów ważnych oddano 71; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STELMACH Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 229. 
Wybory do Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 897. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 380 osób, to jest 

61,07% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 2, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 172; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WIESŁAWA MICHALCZUKA 
  –  STRZAŁA Stanisław Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEFA JANA ROMAŃCZUKA 
  –  KOŻUCHOWSKI Dariusz Wojciech 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 
  4) głosów ważnych oddano 161; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEFA JANA ROMAŃCZUKA 
  –  TOMCZUK Jacek Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 
  4) głosów ważnych oddano 126; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WIESŁAWA MICHALCZUKA 
  –  GŁOGOWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 
  4) głosów ważnych oddano 124; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEFA JANA ROMAŃCZUKA 
  –  OLSZEWSKI Andrzej Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 
  4) głosów ważnych oddano 160; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WIESŁAWA MICHALCZUKA 
  –  ZEMBROWSKI Artur 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEFA JANA ROMAŃCZUKA 
  –  SĘKAL Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 161; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WIESŁAWA MICHALCZUKA 
  –  KORCZEWSKI Dariusz Konstanty 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 108; 
  4) głosów ważnych oddano 107; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WIESŁAWA MICHALCZUKA 
  –  KOZACZUK Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY 
  –  MOCZULSKI Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 
  4) głosów ważnych oddano 119; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW WIESŁAWA MICHALCZUKA 
  –  STRZAŁKOWSKI Andrzej Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 
  4) głosów ważnych oddano 229; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY 
  –  PLICHTA Waldemar Julian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 455; 
  4) głosów ważnych oddano 445; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY 
  –  ROZBICKI Krzysztof Marian 
  –  GIZIŃSKI Wacław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
  4) głosów ważnych oddano 190; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY 
  –  PIECZYSKI Jacek Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 230. 
Wybory do Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 528. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 212 osób, to jest 

58,10% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 
  4) głosów ważnych oddano 260; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW JANA SŁOMIAKA 
  –  WIŚNIEWSKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 
  4) głosów ważnych oddano 252; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW JANA SŁOMIAKA 
  –  SKIBNIEWSKA Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 
  4) głosów ważnych oddano 186; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW ANDRZEJA KRASNODĘBSKIEGO 
  –  LIPKA Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 240; 
  4) głosów ważnych oddano 229; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEFA PANASZA 
  –  KUZIAK Stanisław Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 
  4) głosów ważnych oddano 229; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW NIEZALEŻNI DLA GMINY KOSÓW LACKI 
  –  ROJEK Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 
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  4) głosów ważnych oddano 242; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW ANDRZEJA KRASNODĘBSKIEGO 
  –  MATEUSIAK Alicja 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 
  4) głosów ważnych oddano 180; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW NIEZALEŻNI DLA GMINY KOSÓW LACKI 
  –  TORUSZEWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 378; 
  4) głosów ważnych oddano 368; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW JANA SŁOMIAKA 
  –  SOSZYŃSKA Urszula Krystyna 
  b) z listy nr 26 KWW ANDRZEJA KRASNODĘBSKIEGO 
  –  KIETLIŃSKI Józef Aleksander 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 399; 
  4) głosów ważnych oddano 387; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEFA PANASZA 
  –  GRZYMAŁA Krzysztof 
  b) z listy nr 24 KWW JANA SŁOMIAKA 
  –  BUCZYŃSKA Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 383; 
  4) głosów ważnych oddano 371; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEFA PANASZA 
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  –  GRABOWSKI Henryk 
  –  ZALEWSKI Mirosław Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 
  4) głosów ważnych oddano 207; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW JANA SŁOMIAKA 
  –  OLESZCZUK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 
  4) głosów ważnych oddano 218; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW JÓZEFA PANASZA 
  –  LASKOWIECKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 231. 
Wybory do Rady Gminy w Repkach. 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 031. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 883 osób, to jest 

62,12% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 3, nr 4, nr 

5, nr 6, nr 13, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa 
liczbie mandatów w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 424; 
  4) głosów ważnych oddano 415; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ADAMCZUK Antoni Stanisław 
  b) z listy nr 24 KWW "STRAŻAK" 
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  –  STASIUK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "GMINA REPKI" 
  –  KRASNODĘBSKI Franciszek Jan 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "GMINA REPKI" 
  –  ZAWADZKI Włodzimierz Jan 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW "GMINA REPKI" 
  –  ZAWADZKA El żbieta 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "GMINA REPKI" 
  –  SULAWIAK Jarosław 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "GMINA REPKI" 
  –  BREWCZUK Roman Sylwester 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 
  4) głosów ważnych oddano 181; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "GMINA REPKI" 
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  –  PROKOPCZUK Jan Błażej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 
  4) głosów ważnych oddano 211; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "GMINA REPKI" 
  –  KWASIK Ireneusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 
  4) głosów ważnych oddano 152; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "GMINA REPKI" 
  –  BOGUCKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273; 
  4) głosów ważnych oddano 266; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  PIEKART Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 
  4) głosów ważnych oddano 223; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  NASIŁOWSKI Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 
  4) głosów ważnych oddano 199; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 23 KWW "GMINA REPKI" 
  –  ŁĘCZYCKI Stefan Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "GMINA REPKI" 
  –  CZARNOCKI Adam 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "GMINA REPKI" 
  –  PROTASIEWICZ Michał Wiktor 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 232. 
Wybory do Rady Gminy w Sabniach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 296. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 003 osób, to jest 

60,77% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 292; 
  4) głosów ważnych oddano 284; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MIKOŁAJCZUK Wacław Jan 
  –  OSIPIAK Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 
  4) głosów ważnych oddano 123; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW JACKA PRZYCHODZEŃ 
  –  PRZYCHODZEŃ Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 
  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DĄBROWSKA Renata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 
  4) głosów ważnych oddano 209; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WYSZYŃSKI Marek Stefan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138; 
  4) głosów ważnych oddano 135; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  FLAŻYŃSKI Bogusław Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235; 
  4) głosów ważnych oddano 235; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DEONIZIAK Witold Krzysztof 
  –  CIEŚLA Wojciech Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 210; 
  4) głosów ważnych oddano 205; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WDOWIŃSKI Henryk Kazimierz 
  –  KOŚCIUSZKO Tadeusz Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 
  4) głosów ważnych oddano 107; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TYMOSIAK Edyta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118; 
  4) głosów ważnych oddano 111; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SKOMORUCHA Piotr Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 305; 
  4) głosów ważnych oddano 304; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STRZAŁA Sławomir Jan 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  JUREK Olga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 99; 
  4) głosów ważnych oddano 99; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  DYMKOWSKI Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 233. 
Wybory do Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 007. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 993 osób, to jest 

59,78% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 
  4) głosów ważnych oddano 180; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW SOŁTYSI GM. SOKOŁÓW 
  –  KOSIOREK Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 
  4) głosów ważnych oddano 230; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW SOŁTYSI GM. SOKOŁÓW 
  –  JÓŹWIAK Marek Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW MARCINA PASIKA 
  –  OLUCHA Dariusz Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 172; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW MARCINA PASIKA 
  –  KROCHMAL Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 
  4) głosów ważnych oddano 130; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW SOŁTYSI GM. SOKOŁÓW 
  –  TELAK Joanna Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 333; 
  4) głosów ważnych oddano 327; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW MARCINA PASIKA 
  –  ZACZEK Piotr 
  b) z listy nr 26 KWW SOŁTYSI GM. SOKOŁÓW 
  –  MOTEL Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 
  4) głosów ważnych oddano 236; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW ZBIGNIEWA PAJKI 
  –  WOŁYNEK Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 
  4) głosów ważnych oddano 254; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  ZAWADZKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 
  4) głosów ważnych oddano 261; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW SOŁTYSI GM. SOKOŁÓW 
  –  DENKIEWICZ Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 
  4) głosów ważnych oddano 224; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW ANDRZEJA GAGO 
  –  GAGO Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 267; 
  4) głosów ważnych oddano 260; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW SOŁTYSI GM. SOKOŁÓW 
  –  PIETRANIK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 
  4) głosów ważnych oddano 221; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW SOŁTYSI GM. SOKOŁÓW 
  –  ROSIAK Krystyna Józefa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 
  4) głosów ważnych oddano 128; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 26 KWW SOŁTYSI GM. SOKOŁÓW 
  –  SOBOLEWSKI Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW SOŁTYSI GM. SOKOŁÓW 
  –  MAZURCZAK Norbert Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 234. 
Wybory do Rady Gminy w Sterdyni 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 313. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 836 osób, to jest 

55,42% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 6, nr 13, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360; 
  4) głosów ważnych oddano 350; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  STYŚ Teresa Janina 
  –  GÓRAL Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 
  4) głosów ważnych oddano 128; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "ROZWÓJ" 
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  –  MAKOWIECKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119; 
  4) głosów ważnych oddano 117; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KUR Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 
  4) głosów ważnych oddano 132; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PAWLUCZAK Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
  4) głosów ważnych oddano 145; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PAŁKA Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BYCZUK Jan Wojciech 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 124; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  TUROS Urszula Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 
  4) głosów ważnych oddano 127; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SÓJKA Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174; 
  4) głosów ważnych oddano 168; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KOBRYŃ Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZYMAŃSKI Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 
  4) głosów ważnych oddano 139; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  TOMCZUK Mariusz Bogusław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KRASNODĘBSKI Witold 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WIKTORZAK Wojciech Michał 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 
  4) głosów ważnych oddano 86; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BORUTA Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 235. 
Wybory do Rady Gminy w Chlewiskach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 304. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 666 osób, to jest 

69,12% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 808; 
  4) głosów ważnych oddano 781; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW ROZWÓJ I DEMOKRACJA CHLEWISK 
  –  OGULEWICZ Bożenna Anna 
  b) z listy nr 28 KWW SAMORZĄD ZIEMI CHLEWICKIEJ 
  –  KIJAK Albert Roman 
  c) z listy nr 29 KWW WSPÓLNE DOBRO GMINY CHLEWISKA 
  –  OLSZEWSKA Beata Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 
  4) głosów ważnych oddano 199; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW SOLIDARNY SAMORZĄD 
  –  GIZIŃSKA Kinga Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 300; 
  4) głosów ważnych oddano 296; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW SOLIDARNI 2010 
  –  GNAT Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 435; 
  4) głosów ważnych oddano 401; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW ROZWÓJ I DEMOKRACJA CHLEWISK 
  –  ZASOWSKI Stanisław Marian 
  b) z listy nr 28 KWW SAMORZĄD ZIEMI CHLEWICKIEJ 
  –  PIETRAS Jerzy Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 287; 
  4) głosów ważnych oddano 281; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW ROZWÓJ I DEMOKRACJA CHLEWISK 
  –  BĘBENEK Marian Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 233; 
  4) głosów ważnych oddano 229; 
  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WRÓBEL Barbara Marianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 471; 
  4) głosów ważnych oddano 454; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GAŁĄZKA Artur Sławomir 
  b) z listy nr 28 KWW SAMORZĄD ZIEMI CHLEWICKIEJ 
  –  MADEJ Arkadiusz Bogusław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 372; 
  4) głosów ważnych oddano 360; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW SOLIDARNY SAMORZĄD 
  –  WINIARSKA Halina 
  b) z listy nr 27 KWW ROZWÓJ I DEMOKRACJA CHLEWISK 
  –  DEMCZUK Walenty 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 548; 
  4) głosów ważnych oddano 521; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GOŹDZIK Ryszard Leon 
  –  ZBROSZCZYK Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 236. 
Wybory do Rady Gminy w Jastrzębiu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 098. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 760 osób, to jest 

67,35% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KW ROZWÓJ I PROMOCJA GMINY JASTRZĄB 
  –  KORBA Bronisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 377; 
  4) głosów ważnych oddano 364; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KW ROZWÓJ I PROMOCJA GMINY JASTRZĄB 
  –  KOWALIK Mieczysław Adam 
  –  SADZA Wojciech Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 548; 
  4) głosów ważnych oddano 520; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BIŃKOWSKI Sławomir Wojciech 
  b) z listy nr 26 KW ROZWÓJ I PROMOCJA GMINY JASTRZĄB 
  –  KOSNO Marian 
  –  WARSO Wojciech Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271; 
  4) głosów ważnych oddano 258; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LIPIEC Dominika 
  b) z listy nr 26 KW ROZWÓJ I PROMOCJA GMINY JASTRZĄB 
  –  CHĘCIŃSKA Henryka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270; 
  4) głosów ważnych oddano 265; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOZŁOWSKI Jerzy Mateusz 
  –  WIATRAK Cezary Zygmunt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 
  4) głosów ważnych oddano 234; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PARSZEWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437; 
  4) głosów ważnych oddano 428; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KW ROZWÓJ I PROMOCJA GMINY JASTRZĄB 
  –  BIŃKOWSKI Tadeusz 
  –  LECH Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 
  4) głosów ważnych oddano 202; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KW TKKF JASTRZĄB 
  –  DOMAGAŁA Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255; 
  4) głosów ważnych oddano 252; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 25 KW TKKF JASTRZĄB 
  –  MĄKOLA Leszek Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 237. 
Wybory do Rady Gminy w Mirowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 969. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 205 osób, to jest 

74,27% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 
  4) głosów ważnych oddano 219; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW LEPSZE JUTRO DLA MIROWA 
  –  SIWIOREK Artur Wawrzyniec 
  b) z listy nr 26 KWW PRAWORZĄDNY MIRÓW 
  –  BĄK Dariusz Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 
  4) głosów ważnych oddano 181; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW PRAWORZĄDNY MIRÓW 
  –  MAJSTRAK Zygmunt Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 182; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW SOLIDARNY SAMORZĄD 
  –  MORAWIAK Wiesław Alojzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 
  4) głosów ważnych oddano 207; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW "MIRÓW 2010" 
  –  ROKITA Bożena Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 
  4) głosów ważnych oddano 211; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW LEPSZE JUTRO DLA MIROWA 
  –  MINDA Zdzisław Tadeusz 
  b) z listy nr 27 KWW SOLIDARNY SAMORZĄD 
  –  TUZIMEK Mieczysława Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 285; 
  4) głosów ważnych oddano 273; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW LEPSZE JUTRO DLA MIROWA 
  –  KOWALIK Joanna Nina 
  –  SIEDLECKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 423; 
  4) głosów ważnych oddano 402; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZDZIECH Marian 
  –  GOŁOSZ Marek syn Stanisława 
  b) z listy nr 27 KWW SOLIDARNY SAMORZĄD 
  –  KALUGA Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 
  4) głosów ważnych oddano 258; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW SOLIDARNY SAMORZĄD 
  –  SIECZKA Marek 
  b) z listy nr 28 KWW "MIRÓW 2010" 
  –  WALAS Karol 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 
  4) głosów ważnych oddano 185; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW LEPSZE JUTRO DLA MIROWA 
  –  ŁUKAWSKI Grzegorz Filip 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 238. 
Wybory do Rady Gminy w Orońsku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 566. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 982 osób, to jest 

65,31% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 812; 
  4) głosów ważnych oddano 793; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ROKITA Krzysztof 
  b) z listy nr 27 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 
  –  BREDŁOWSKI Zdzisław 
  –  JABŁOŃSKA Lidia Barbara 
  c) z listy nr 29 KWW SŁAWOMIRA CIEPIELI 
  –  CIEPIELA Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 
  4) głosów ważnych oddano 203; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 
  –  SZCZYGŁOWSKA Justyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 
  4) głosów ważnych oddano 252; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BRZEZIŃSKI Rajmund Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 201; 
  4) głosów ważnych oddano 188; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 
  –  GAWOR Dorota Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BĄCZEK Rafał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 
  4) głosów ważnych oddano 102; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW OROŃSKO - ODNOWA 
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  –  CZUBAK Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 
  4) głosów ważnych oddano 323; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PYSIAK Wanda Maria 
  –  WOJCIESZAK Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW SOLIDARNY SAMORZĄD 
  –  SIUDA Ireneusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 
  –  GAJEWSKA Maria Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 
  4) głosów ważnych oddano 248; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 
  –  FAJDEK Marian Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 
  4) głosów ważnych oddano 247; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KUŚTA Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 239. 
Wybory do Rady Miejskiej w Szydłowcu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15 798. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 459 osób, to jest 

59,87% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 867; 
  4) głosów ważnych oddano 1 793; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 29 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE 
  –  JAKUBCZYK Dorota 
  b) z listy nr 30 KW "WSPÓLNOTA ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ" 
  –  RUT Tadeusz 
  –  WINIARSKI Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 666; 
  4) głosów ważnych oddano 1 622; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  CIELOCH Wiesław 
  b) z listy nr 29 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE 
  –  JAKUBOWSKI Leszek Jakub 
  c) z listy nr 30 KW "WSPÓLNOTA ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ" 
  –  GRZYB Bogusława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 360; 
  4) głosów ważnych oddano 1 300; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW SOLIDARNY SAMORZĄD 
  –  POZIOMKOWSKI Tadeusz 
  b) z listy nr 30 KW "WSPÓLNOTA ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ" 
  –  DEPO Jan Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 407; 
  4) głosów ważnych oddano 1 346; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 30 KW "WSPÓLNOTA ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ" 
  –  BLOCH Paweł Michał 
  –  GULA Krzysztof Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 402; 
  4) głosów ważnych oddano 1 347; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW NASZ DOM SZYDŁOWIEC 
  –  KONIARCZYK Marek Artur 
  b) z listy nr 30 KW "WSPÓLNOTA ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ" 
  –  ŁYCZEK Artur 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 514; 
  4) głosów ważnych oddano 455; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 30 KW "WSPÓLNOTA ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ" 
  –  ŚWIĄTKIEWICZ-WODA Irena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 243; 
  4) głosów ważnych oddano 1 183; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 29 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE 
  –  PLEWA Marek 
  b) z listy nr 30 KW "WSPÓLNOTA ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ" 
  –  BEDNARCZYK Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 240. 
Wybory do Rady Gminy Izabelin 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 776. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 767 osób, to jest 

61,30% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 101; 
  4) głosów ważnych oddano 1 085; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  ADAMSKI Andrzej 
  –  ROSZKIEWICZ Piotr Henryk 
  –  RZEŹNICKI Piotr Marek 
  b) z listy nr 22 KW KOCHAM KAMPINOS 
  –  KRASZEWSKI Sławomir Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 812; 
  4) głosów ważnych oddano 800; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  PIETRZAK Jerzy Władysław 
  b) z listy nr 22 KW KOCHAM KAMPINOS 
  –  GROHMAN Elżbieta Irena 
  –  PIEKARSKA Małgorzata Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 495; 
  4) głosów ważnych oddano 472; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  URBAŃSKI Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 403; 
  4) głosów ważnych oddano 1 378; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  ZIELIŃSKA Grażyna 
  b) z listy nr 22 KW KOCHAM KAMPINOS 
  –  GIZMAJER Marek Andrzej 
  c) z listy nr 24 KWW MARKA BROCHOCKIEGO 
  –  BROCHOCKI Marek Jerzy 
  d) z listy nr 29 KWW - "STRAŻAK" 
  –  GÓRECKI Franciszek Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 956; 
  4) głosów ważnych oddano 935; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  CIEĆWIERZ Edward 
  –  FLUDER-WASILEWSKA Grażyna 
  b) z listy nr 26 KWW NASZ TRUSKAW 
  –  JABŁOŃSKI Andrzej Gabryel 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 241. 
Wybory do Rady Gminy Kampinos 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 255. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 081 osób, to jest 

63,93% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 478; 
  4) głosów ważnych oddano 466; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  CIURZYŃSKA Monika 
  –  WĘGOREK Leszek Krzysztof 
  b) z listy nr 22 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  KWIADAS-WIERZBICKA Ludwika Władysława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 
  4) głosów ważnych oddano 237; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  POPOWSKI Piotr 
  –  URBANIAK Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 
  4) głosów ważnych oddano 199; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  BARGIEŁ Adam 
  b) z listy nr 22 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  TOMASZEWSKI Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 
  4) głosów ważnych oddano 150; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW "TWOJA GMINA KAMPINOS" 
  –  SKIERKOWSKA Marzena Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 121; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW "TWOJA GMINA KAMPINOS" 
  –  LECH Bożena Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  PIORUN Marek Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW "TWOJA GMINA KAMPINOS" 
  –  STASIAK Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 
  4) głosów ważnych oddano 109; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW "TWOJA GMINA KAMPINOS" 
  –  SZEWCZYK Jadwiga Eugenia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 
  4) głosów ważnych oddano 114; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 
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  –  DRABIŃSKA Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 
  4) głosów ważnych oddano 125; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  BARCIŃSKA Agata Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 
  4) głosów ważnych oddano 191; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW BOGDAN SZWARCZEWSKI 
  –  SZWARCZEWSKI Bogdan Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 242. 
Wybory do Rady Gminy Leszno 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 323. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 778 osób, to jest 

51,59% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 
  4) głosów ważnych oddano 259; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW "BĄDŹMY RAZEM" 
  –  KUCZYŃSKI Lesław Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 625; 
  4) głosów ważnych oddano 610; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINA - WSPÓLNYM DOBREM 
  –  KOZA Barbara Janina 
  –  PSZCZÓŁKOWSKA Maria Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 
  4) głosów ważnych oddano 237; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW "BĄDŹMY RAZEM" 
  –  KUŹMIŃSKI Wiesław Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 482; 
  4) głosów ważnych oddano 459; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINA - WSPÓLNYM DOBREM 
  –  CZARNOMSKA Jadwiga Grażyna 
  b) z listy nr 24 KWW BOŻENY ŚLIWIŃSKIEJ 
  –  ŚLIWIŃSKA Bożena Magdalena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 
  4) głosów ważnych oddano 275; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINA - WSPÓLNYM DOBREM 
  –  ŻEBROWSKI Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306; 
  4) głosów ważnych oddano 302; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINA - WSPÓLNYM DOBREM 



– 655 – 

  

  –  WRÓBLEWSKI Jarosław Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 
  4) głosów ważnych oddano 201; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW "BĄDŹMY RAZEM" 
  –  DUTKIEWICZ Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 
  4) głosów ważnych oddano 248; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINA - WSPÓLNYM DOBREM 
  –  JĘDRASZKA Zyta Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 401; 
  4) głosów ważnych oddano 383; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINA - WSPÓLNYM DOBREM 
  –  DZIEWULSKA Magdalena 
  –  LATOSZEK Ewa Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 484; 
  4) głosów ważnych oddano 468; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  ELJASIŃSKA Daria 
  b) z listy nr 21 KWW "BĄDŹMY RAZEM" 
  –  KOŁECKA Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231; 
  4) głosów ważnych oddano 223; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW GMINA - WSPÓLNYM DOBREM 
  –  POGORZELSKI Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 243. 
Wybory do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16 632. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 963 osób, to jest 

47,88% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 286; 
  4) głosów ważnych oddano 1 240; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA OŻARÓW MAZ. 
  –  ŚCICHOWSKA Marzena Krystyna 
  b) z listy nr 25 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  CICHAL Andrzej Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 663; 
  4) głosów ważnych oddano 652; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 29 KWW "NASZA ZIENTARÓWKA" 
  –  PALECZNA Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 577; 
  4) głosów ważnych oddano 562; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 25 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  KOWALSKI Sławomir Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 462; 
  4) głosów ważnych oddano 451; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 39 KWW TADEUSZA SZMIGIEL 
  –  SZMIGIEL Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 725; 
  4) głosów ważnych oddano 712; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO- NASZA DZIELNICA 
  –  WICHERT Agnieszka Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 549; 
  4) głosów ważnych oddano 538; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 44 KWW A. BARTOSZEWICZ 
  –  BARTOSZEWICZ Anna Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 558; 
  4) głosów ważnych oddano 548; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO- NASZA DZIELNICA 
  –  RUTKOWSKA Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 650; 
  4) głosów ważnych oddano 642; 
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  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  SKORNIA - ROSZIJ Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 399; 
  4) głosów ważnych oddano 391; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 46 KWW TADEUSZA KRZYSZTOFA PYTKOWSKIEGO 
  –  PYTKOWSKI Tadeusz Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 424; 
  4) głosów ważnych oddano 413; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  JAWORSKA Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 848; 
  4) głosów ważnych oddano 827; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 
  –  JABŁOŃSKA Blanka Dorota 
  –  GALANT Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 465; 
  4) głosów ważnych oddano 449; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 34 KWW KRYSTYNY TENDERENDA 
  –  TENDERENDA Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 357; 
  4) głosów ważnych oddano 349; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SMOLIŃSKA Halina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 244. 
Wybory do Rady Gminy Stare Babice 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12 556. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 825 osób, to jest 

46,39% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 421; 
  4) głosów ważnych oddano 412; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA 
  –  KOTWICKI Adam Bernard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325; 
  4) głosów ważnych oddano 321; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA 
  –  POBORCZYK Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 793; 
  4) głosów ważnych oddano 786; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA 
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  –  SZELENBAUM Waldemar 
  –  MAJ-KOWALSKA Julianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 457; 
  4) głosów ważnych oddano 440; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA 
  –  SOBCZAK Dariusz Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 517; 
  4) głosów ważnych oddano 508; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA 
  –  PRUSZKOWSKA-KUBEL Barbara Helena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 803; 
  4) głosów ważnych oddano 792; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  GĄSOWSKA Katarzyna Anna 
  b) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA 
  –  SZUBA Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 513; 
  4) głosów ważnych oddano 495; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "JEDNA GMINA" 
  –  KACZURBA Agnieszka Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342; 
  4) głosów ważnych oddano 335; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA 
  –  LESISZ Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 499; 
  4) głosów ważnych oddano 489; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA 
  –  KUNCEWICZ Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273; 
  4) głosów ważnych oddano 269; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW "JEDNA GMINA" 
  –  SUMKA Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 
  4) głosów ważnych oddano 288; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 22 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SZCZERBIEC 
  –  SKROŃSKA Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 587; 
  4) głosów ważnych oddano 565; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA 
  –  WIŚNIEWSKI Tadeusz 
  –  SZUBA Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 245. 
Wybory do Rady Miejskiej w Węgrowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 10 445. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 992 osób, to jest 

47,79% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 915; 
  4) głosów ważnych oddano 884; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KIETLIŃSKI Tomasz Maciej 
  b) z listy nr 26 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  KUĆ Paweł Marcin 
  c) z listy nr 29 KWW PRZYJAZNY WĘGRÓW 
  –  SZCZEŚNIK Halina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 844; 
  4) głosów ważnych oddano 801; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WYSZOGRODZKI Krzysztof Jerzy 
  –  REDOSZ Leszek Paweł 
  b) z listy nr 29 KWW PRZYJAZNY WĘGRÓW 
  –  SEWERYNIK Marek Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 000; 
  4) głosów ważnych oddano 965; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  GRABEK Andrzej Antoni 
  b) z listy nr 26 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  MARCHELA Paweł Arkadiusz 
  c) z listy nr 29 KWW PRZYJAZNY WĘGRÓW 
  –  BIERNAT Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 091; 
  4) głosów ważnych oddano 1 067; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MIELNICZEK Stanisław Franciszek 
  b) z listy nr 26 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  TEMPCZYK Marcin Zbigniew 
  c) z listy nr 29 KWW PRZYJAZNY WĘGRÓW 
  –  RYCZKOWSKI Tadeusz Franciszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 142; 
  4) głosów ważnych oddano 1 112; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ULIŃSKA Halina Grażyna 
  b) z listy nr 24 KWW WĘGRÓW - NASZ DOM 
  –  SZCZĘŚNIAK Jerzy Edward 
  c) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU 
  –  KRESA Tadeusz Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 246. 
Wybory do Rady Gminy w Grębkowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 537. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 899 osób, to jest 

53,69% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 5, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 
  4) głosów ważnych oddano 239; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  KĄCA Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU 
  –  BOK Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SKALSKI Bernard Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
  4) głosów ważnych oddano 113; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU 
  –  MADZIAR Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
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  –  PAZDYKA Dariusz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 
  4) głosów ważnych oddano 131; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BRZEZIK Jerzy Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 160; 
  4) głosów ważnych oddano 159; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU 
  –  BIENIAK Rafał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 
  4) głosów ważnych oddano 136; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  KOWALSKI Ireneusz Eugeniusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 
  4) głosów ważnych oddano 103; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  RUDNICKA Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 
  4) głosów ważnych oddano 125; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WÓJCIK Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133; 
  4) głosów ważnych oddano 130; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  TKACZYK Teresa Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 
  4) głosów ważnych oddano 101; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  KARCZEWSKA Jolanta Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 
  4) głosów ważnych oddano 106; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SADŁOWSKI Włodzimierz Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 105; 
  4) głosów ważnych oddano 104; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  DUDEK Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 
  4) głosów ważnych oddano 92; 
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  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  KRÓLIKOWSKA Janina Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 247. 
Wybory do Rady Gminy Korytnica 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 325. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 871 osób, to jest 

53,92% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 327; 
  4) głosów ważnych oddano 311; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  TARAPATA Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 
  4) głosów ważnych oddano 229; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WIELĄDEK Łukasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 
  4) głosów ważnych oddano 161; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ROJEK Zofia Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
  4) głosów ważnych oddano 165; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  JACZEWSKA Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  OWSIANKA Karol 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 
  4) głosów ważnych oddano 193; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  PIOTROWSKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 196; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW SEKŁAK 2010 
  –  PIOTROWSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW STANISŁAWA KOMUDZIŃSKIEGO 
  –  SOKULSKI Piotr Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 669 – 

  

9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 135; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW JAROSŁAWA WIELĄDEK - NASZA GMINA 
  –  WASIKOWSKI Krzysztof Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW JAROSŁAWA WIELĄDEK - NASZA GMINA 
  –  GOCHNIA Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 182; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW JAROSŁAWA WIELĄDEK - NASZA GMINA 
  –  ROGUSKA Iwona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 
  4) głosów ważnych oddano 150; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ŚWIĘTOCHOWSKI Piotr Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203; 
  4) głosów ważnych oddano 197; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
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  –  WĄSOWSKA Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 
  4) głosów ważnych oddano 213; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW STANISŁAWA KOMUDZIŃSKIEGO 
  –  GIERS Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 165; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KOWALCZYK Adam Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 248. 
Wybory do Rady Gminy w Liwie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 185. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 744 osób, to jest 

44,37% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 611; 
  4) głosów ważnych oddano 596; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA 
  –  MAJCHROWSKI Ryszard 
  –  STRĄK Adam Tomasz 
  –  STOCZKOWSKI Lech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 
  4) głosów ważnych oddano 248; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BEDNARCZYK Anna 
  b) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA 
  –  MAZUREK Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 
  4) głosów ważnych oddano 215; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA 
  –  WRZOSEK Wiesława Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 154; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA 
  –  JASZCZUR Mieczysław Antoni 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 329; 
  4) głosów ważnych oddano 319; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA 
  –  OLSZEWSKI Bogusław 
  b) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  OKULUS Elżbieta Marianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 
  4) głosów ważnych oddano 204; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA 
  –  KODYM Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 
  4) głosów ważnych oddano 205; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW "SAMOPOMOC" 
  –  NOZDERKO Barbara Bogumiła 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 
  4) głosów ważnych oddano 198; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA WIEŚ" 
  –  ŚWINIARSKI Henryk Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 549; 
  4) głosów ważnych oddano 526; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA 
  –  GRENDA Aldona 
  –  BIELIŃSKI Sławomir Adam 
  b) z listy nr 26 KWW "SAMOPOMOC" 
  –  ORZEŁOWSKI Artur 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 249. 
Wybory do Rady Miejskiej w Łochowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14 170. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 791 osób, to jest 

47,93% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359; 
  4) głosów ważnych oddano 352; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW ZIEMI ŁOCHOWSKIEJ 
  –  ZIÓŁKOWSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 430; 
  4) głosów ważnych oddano 424; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW ZIEMI ŁOCHOWSKIEJ 
  –  ŚLIWOSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309; 
  4) głosów ważnych oddano 303; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ABRAMCZYK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 
  4) głosów ważnych oddano 254; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW ZIEMI ŁOCHOWSKIEJ 
  –  BAŃSKA Zuzanna Marianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 774; 
  4) głosów ważnych oddano 759; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 26 KWW ZIEMI ŁOCHOWSKIEJ 
  –  MICIUKIEWICZ Mirosław 
  b) z listy nr 27 KWW "INICJATYWA" 
  –  OLESZCZUK Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 449; 
  4) głosów ważnych oddano 438; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  RYSZAWA Sławomir Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 
  4) głosów ważnych oddano 371; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 31 KWW JAROSŁAWA KOKOSZY 
  –  KOKOSZA Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 434; 
  4) głosów ważnych oddano 426; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  JARZEC Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 561; 
  4) głosów ważnych oddano 547; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 32 KWW JACKA OWSIANKI 
  –  OWSIANKA Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 485; 
  4) głosów ważnych oddano 471; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ŁOTARSKA Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 167; 
  4) głosów ważnych oddano 1 123; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW ZIEMI ŁOCHOWSKIEJ 
  –  SULICH Kazimierz Michał 
  b) z listy nr 28 KWW MARCINA GRĘDY 
  –  GRĘDA Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 178; 
  4) głosów ważnych oddano 1 154; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  GOŁASZEWSKI Robert Mirosław 
  b) z listy nr 26 KWW ZIEMI ŁOCHOWSKIEJ 
  –  SUCHENEK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 250. 
Wybory do Rady Gminy w Miedznie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 494. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 240 osób, to jest 

64,11% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 727; 
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  4) głosów ważnych oddano 672; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  FILIPEK Janusz Szymon 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MIAŁKOWSKI Mirosław Franciszek 
  –  OKULUS Tadeusz Tomasz 
  c) z listy nr 27 KWW "WSPÓLNA GMINA MIEDZNA" 
  –  STOKOWSKI Tadeusz 
  –  CHOMŻYŃSKA Ewa Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW SŁAWOMIRA SALACHA 
  –  DOMAŃSKA Bożena Stanisława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147; 
  4) głosów ważnych oddano 144; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WYSZOMIRSKI Tadeusz Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ROSTEK Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 212; 
  4) głosów ważnych oddano 212; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  FILIPEK Mirosław 
  b) z listy nr 26 KWW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU 
  –  BARDADYN Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 
  4) głosów ważnych oddano 194; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PIETRAK Agnieszka Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 124; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WIŚNIEWSKI Antoni Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 283; 
  4) głosów ważnych oddano 278; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CHOLEWA Ireneusz 
  b) z listy nr 26 KWW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU 
  –  ŻELEŹNICKA Mariola Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 
  4) głosów ważnych oddano 227; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MATUSIK Marcin Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 251. 
Wybory do Rady Gminy w Sadownem 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 000. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 724 osób, to jest 

54,48% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 
  4) głosów ważnych oddano 150; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNY POWIAT 
  –  OLKOWSKI Piotr Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
  4) głosów ważnych oddano 121; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  CYRAN Waldemar 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 211; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "ZDZISŁAWA TRACZA" 
  –  KIBART Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 639; 
  4) głosów ważnych oddano 624; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNY POWIAT 
  –  DĘBKOWSKA Irena 
  b) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  WRZOSEK Andrzej Krzysztof 
  –  DANILUK Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 
  4) głosów ważnych oddano 161; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "ZDZISŁAWA TRACZA" 
  –  GAJEWSKI Marek Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125; 
  4) głosów ważnych oddano 118; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "ZDZISŁAWA TRACZA" 
  –  ROSTEK Jacek Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 
  4) głosów ważnych oddano 192; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  ROSIŃSKI Andrzej Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 
  4) głosów ważnych oddano 214; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  ZASŁONA Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246; 
  4) głosów ważnych oddano 240; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "ZDZISŁAWA TRACZA" 
  –  GŁUSZAK Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211; 
  4) głosów ważnych oddano 201; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "ZDZISŁAWA TRACZA" 
  –  KŁÓSEK Zbigniew Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 
  4) głosów ważnych oddano 198; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNY POWIAT 
  –  DECYK Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 
  4) głosów ważnych oddano 106; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "ZDZISŁAWA TRACZA" 
  –  SUBDA Marek Wiktor 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 
  4) głosów ważnych oddano 125; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
  –  MALISZEWSKA Katarzyna Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 252. 
Wybory do Rady Gminy w Stoczku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 229. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 067 osób, to jest 

48,88% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 131; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA STOCZEK 
  –  PIETRASZEWSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 
  4) głosów ważnych oddano 199; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA STOCZEK 
  –  MALESZEWSKI Jarosław 
  –  WSZOŁCZYK - LIPKA Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 
  4) głosów ważnych oddano 209; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  GRENDA Paweł Roman 
  b) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA STOCZEK 
  –  MITKOWSKI Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 
  4) głosów ważnych oddano 196; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA STOCZEK 
  –  OŻAROWSKA Katarzyna 
  –  MICHALIK Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 
  4) głosów ważnych oddano 257; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  SKIBNIEWSKI Mirosław Adam 
  b) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA STOCZEK 
  –  JEDNORAŁEK Józefa Wanda 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244; 
  4) głosów ważnych oddano 239; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KOBYLIŃSKI Paweł Krzysztof 
  b) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA STOCZEK 
  –  ZDUŃCZYK Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 535; 
  4) głosów ważnych oddano 520; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KRZYŻANOWSKA Grażyna 
  b) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA STOCZEK 
  –  STELMACH Paweł Piotr 
  –  KŁUSEK Zbigniew Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 
  4) głosów ważnych oddano 245; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA STOCZEK 
  –  OJDANA Marian Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 253. 
Wybory do Rady Gminy w Wierzbnie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 337. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 308 osób, to jest 

55,97% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 4, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 
  4) głosów ważnych oddano 235; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW- WSPÓLNA LISTA 
  –  CHABIERA Andrzej 
  –  SZYMAŃSKA Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92; 
  4) głosów ważnych oddano 92; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WOJTYŃSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93; 



– 684 – 

  

  4) głosów ważnych oddano 82; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KW RUCH PRZEŁOMU NARODOWEGO 
  –  DMOWSKI Tadeusz Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW- WSPÓLNA LISTA 
  –  KARCZEWSKA Hanna Agnieszka 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 
  4) głosów ważnych oddano 115; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ORZECHOWSKA Wioletta Monika 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 
  4) głosów ważnych oddano 108; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU 
  –  STRUPIECHOWSKA Teresa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 
  4) głosów ważnych oddano 68; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW- WSPÓLNA LISTA 
  –  KOMOROWSKI Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 42; 
  4) głosów ważnych oddano 42; 
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  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW- WSPÓLNA LISTA 
  –  SUCHOCKA Iwona Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
  4) głosów ważnych oddano 169; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW- WSPÓLNA LISTA 
  –  OKRASA Jerzy 
  –  ORZECHOWSKA Wanda Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW "SULKI" 
  –  POLKOWSKI Witold Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 74; 
  4) głosów ważnych oddano 70; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WĄSOWSKI Emil Maciej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94; 
  4) głosów ważnych oddano 94; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW- WSPÓLNA LISTA 
  –  KOWALCZYK Małgorzata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 
  4) głosów ważnych oddano 75; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MRÓZ Monika 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 254. 
Wybory do Rady Miejskiej w Kobyłce 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14 949. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 491 osób, to jest 

50,11% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 251; 
  4) głosów ważnych oddano 1 209; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW ROBERTA ROGUSKIEGO 
  –  JAŹWIŃSKA Ewa Urszula 
  –  JARZĄBEK Anna Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 582; 
  4) głosów ważnych oddano 564; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW ROBERTA ROGUSKIEGO 
  –  ŁACH Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 090; 
  4) głosów ważnych oddano 1 064; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW ROBERTA ROGUSKIEGO 
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  –  FORTUNA Małgorzata Barbara 
  –  LIS Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 467; 
  4) głosów ważnych oddano 460; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW ROBERTA ROGUSKIEGO 
  –  PIWKO Ewa Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 285; 
  4) głosów ważnych oddano 1 236; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  MAJEWSKI Przemysław Jakub 
  b) z listy nr 25 KWW ROBERTA ROGUSKIEGO 
  –  JANASZEK Artur Mariusz 
  c) z listy nr 26 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  ZBYSZYŃSKI Bogdan Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 236; 
  4) głosów ważnych oddano 1 200; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW ROBERTA ROGUSKIEGO 
  –  NEMSKA Agnieszka Teresa 
  b) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA KOBYŁKI 
  –  WITT Hanna Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 915; 
  4) głosów ważnych oddano 890; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW ROBERTA ROGUSKIEGO 
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  –  KOSTRZEWA Konrad Marcin 
  b) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA KOBYŁKI 
  –  KARPIENIA Piotr Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 665; 
  4) głosów ważnych oddano 648; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW ROBERTA ROGUSKIEGO 
  –  GODLEWSKI Andrzej Ryszard 
  b) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA KOBYŁKI 
  –  DUDEK Renata Mirosława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 255. 
Wybory do Rady Miasta Zielonka 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13 509. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 045 osób, to jest 

52,15% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 459; 
  4) głosów ważnych oddano 1 431; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  TERLECKI Waldemar Ireneusz 
  b) z listy nr 25 KWW "DLA ZIELONKI" 
  –  KRYSIŃSKI Bogdan Maciej 
  c) z listy nr 27 KWW "LISTA OBYWATELSKA ADAMA ŁOSSANA" 
  –  KIETLIŃSKI Wojciech Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 690; 
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  4) głosów ważnych oddano 684; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW "LISTA OBYWATELSKA ADAMA ŁOSSANA" 
  –  FARBISZ Ryszard Wilhelm 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 825; 
  4) głosów ważnych oddano 799; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KUCZYŃSKA Danuta Elżbieta 
  b) z listy nr 26 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  GRODZKI Andrzej Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 970; 
  4) głosów ważnych oddano 934; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW "DLA ZIELONKI" 
  –  SZCZERBA Anna 
  b) z listy nr 26 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  WŁODARCZYK Maciej Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 198; 
  4) głosów ważnych oddano 1 163; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CHMIELEWSKA Kazimiera 
  b) z listy nr 27 KWW "LISTA OBYWATELSKA ADAMA ŁOSSANA" 
  –  BARDOWSKI Wojciech Jerzy 
  –  GONTARCZUK Leszek Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 845; 
  4) głosów ważnych oddano 809; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  SZAŁATA Kazimierz 
  b) z listy nr 31 KWW T. J. SZKLARSKIEGO 
  –  SZKLARSKI Tadeusz Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 058; 
  4) głosów ważnych oddano 1 026; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW "LISTA OBYWATELSKA ADAMA ŁOSSANA" 
  –  BARTCZAK Jadwiga 
  –  DESKA Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 256. 
Wybory do Rady Gminy Dąbrówka 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 366. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 124 osób, to jest 

58,22% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 15, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 241; 
  4) głosów ważnych oddano 238; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ZMIEŃMY WSZYSTKO RAZEM 
  –  KUJAWSKI Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 400; 
  4) głosów ważnych oddano 394; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINNE KOŁO SAMORZĄDOWE 
  –  KRYSZKIEWICZ Edward Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 
  4) głosów ważnych oddano 214; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINNE KOŁO SAMORZĄDOWE 
  –  SOWIŃSKA Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 259; 
  4) głosów ważnych oddano 253; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINNE KOŁO SAMORZĄDOWE 
  –  GETKA Janusz Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ZMIEŃMY WSZYSTKO RAZEM 
  –  PASOŃ Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 
  4) głosów ważnych oddano 252; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW PORA NA ZMIANY 
  –  WĄTORSKA-PARZYDŁO Justyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248; 
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  4) głosów ważnych oddano 239; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WILKOWSKA Maria Wanda 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ZMIEŃMY WSZYSTKO RAZEM 
  –  STAŃCZAK Zbigniew Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 
  4) głosów ważnych oddano 167; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINNE KOŁO SAMORZĄDOWE 
  –  GRYGLAS Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 
  4) głosów ważnych oddano 205; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KOSTRZEWA Piotr Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 
  4) głosów ważnych oddano 179; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINNE KOŁO SAMORZĄDOWE 
  –  KLUSEK Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 
  4) głosów ważnych oddano 237; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 
  –  ZAŁĘSKI Aleksander Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 207; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINNE KOŁO SAMORZĄDOWE 
  –  SOBCZAK Józef Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 
  4) głosów ważnych oddano 156; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINNE KOŁO SAMORZĄDOWE 
  –  ZARĘBA Edyta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW GMINNE KOŁO SAMORZĄDOWE 
  –  KŁĘBEK Krzysztof 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 257. 
Wybory do Rady Gminy Jadów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 270. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 617 osób, to jest 

57,69% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 454; 
  4) głosów ważnych oddano 443; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  KOZŁOWSKI Marek 
  b) z listy nr 26 KWW STANISŁAWA ŻAKA 
  –  LASKA Mirosław Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 
  4) głosów ważnych oddano 195; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW STANISŁAWA ŻAKA 
  –  ARCHICIŃSKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217; 
  4) głosów ważnych oddano 215; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  GRABSKA Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 288; 
  4) głosów ważnych oddano 283; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW STANISŁAWA ŻAKA 
  –  BALA Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 420; 
  4) głosów ważnych oddano 413; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
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  –  CYRYCH Marcin 
  –  RUPERT Wiesława Agata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 403; 
  4) głosów ważnych oddano 396; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  ROZPARA Rafał 
  b) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  ZBRZEŹNIAK Artur 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 274; 
  4) głosów ważnych oddano 272; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW STANISŁAWA ŻAKA 
  –  KOWALCZYK Barbara Alicja 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 
  4) głosów ważnych oddano 222; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW STANISŁAWA ŻAKA 
  –  KALINOWSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 
  4) głosów ważnych oddano 224; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  SADOWSKI Edward 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 358; 
  4) głosów ważnych oddano 353; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW STANISŁAWA ŻAKA 
  –  LEWANDOWSKI Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 
  4) głosów ważnych oddano 259; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW STANISŁAWA ŻAKA 
  –  CHOJECKA Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 283; 
  4) głosów ważnych oddano 280; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW "P S" 
  –  KUBA Stanisław Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 258. 
Wybory do Rady Gminy Klembów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 088. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 773 osób, to jest 

53,23% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 580; 
  4) głosów ważnych oddano 562; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
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  –  JASZCZUK Łukasz Bronisław 
  b) z listy nr 26 KWW KLEMBÓW 2010 
  –  WOJDA Tadeusz Julian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 968; 
  4) głosów ważnych oddano 945; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  FERDYN Maciej Andrzej 
  b) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  DOŁOWY Krzysztof Grzegorz 
  c) z listy nr 26 KWW KLEMBÓW 2010 
  –  POKORA Renata 
  d) z listy nr 29 KWW DOROTY MARCINKOWSKIEJ 
  –  MARCINKOWSKA Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 
  4) głosów ważnych oddano 240; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW KLEMBÓW 2010 
  –  ZYCH Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 
  4) głosów ważnych oddano 160; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW KLEMBÓW 2010 
  –  LIPSKI Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 442; 
  4) głosów ważnych oddano 427; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW KLEMBÓW 2010 
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  –  ZAKRZEWSKI Piotr Dariusz 
  b) z listy nr 27 KWW NOWY KRASZEW 
  –  LIPSKA Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196; 
  4) głosów ważnych oddano 191; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  FRĄCKIEWICZ Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 
  4) głosów ważnych oddano 318; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 33 KWW ANDRZEJA PISARKA 
  –  PISAREK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 598; 
  4) głosów ważnych oddano 588; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  DOMBEK Włodzimierz 
  b) z listy nr 26 KWW KLEMBÓW 2010 
  –  SZEWCZYK Jadwiga Gabriela 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 
  4) głosów ważnych oddano 253; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  GOŁAWSKI Władysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 259. 
Wybory do Rady Gminy Poświętne 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 671. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 933 osób, to jest 

62,79% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367; 
  4) głosów ważnych oddano 358; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW PAWŁA BURKA 
  –  BAJKOWSKA Iwona 
  b) z listy nr 27 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  ROSŁON Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  ROSŁON Robert Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW PAWŁA BURKA 
  –  KIEŚ Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
  4) głosów ważnych oddano 190; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA 
  –  TLAGA Krzysztof Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178; 
  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  ROZBICKI Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 
  4) głosów ważnych oddano 214; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  BOŃSKA Beata Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 249; 
  4) głosów ważnych oddano 243; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  PSZCZÓŁKOWSKI Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 263; 
  4) głosów ważnych oddano 259; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA 
  –  KIELCZYK Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 
  4) głosów ważnych oddano 190; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW ŚW. FLORIAN 
  –  KIELCZYK Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 
  4) głosów ważnych oddano 182; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA 
  –  SAŁAŃSKA Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 
  4) głosów ważnych oddano 163; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA 
  –  TLAGA Stefan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 
  4) głosów ważnych oddano 146; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA 
  –  BŁASZCZAK Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 
  4) głosów ważnych oddano 248; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA 
  –  ULEJCZYK Bogusław Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 
  4) głosów ważnych oddano 197; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  KAIM Mariusz Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 260. 
Wybory do Rady Gminy Strachówka 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 480. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 732 osób, to jest 

69,84% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75; 
  4) głosów ważnych oddano 73; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW SAMORZĄDNI 
  –  ROSA Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 170; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW SAMORZĄDNI 
  –  MIKULSKA Ewa 
  b) z listy nr 27 KWW "NASZA GMINA" 
  –  FORYŚ Michał Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79; 
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  4) głosów ważnych oddano 78; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW "NASZA GMINA" 
  –  GAŃKO Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 141; 
  4) głosów ważnych oddano 130; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW SAMORZĄDNI 
  –  SZCZĘSNA Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113; 
  4) głosów ważnych oddano 109; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW SAMORZĄDNI 
  –  KRASUSKA Violetta Zofia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
  4) głosów ważnych oddano 142; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW WSPÓLNOTA I DZIĘKCZYNIENIE 
  –  BARAN Irena Marianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266; 
  4) głosów ważnych oddano 259; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOZŁOWSKA Barbara 
  –  OŁDAK Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 
  4) głosów ważnych oddano 107; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW WSPÓLNOTA I DZIĘKCZYNIENIE 
  –  SKIBNIEWSKI Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW SAMORZĄDNI 
  –  ŁAPKA Bogumił 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 
  4) głosów ważnych oddano 84; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 29 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  BĄKOWSKA Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110; 
  4) głosów ważnych oddano 107; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW SAMORZĄDNI 
  –  GAWOR Krzysztof Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 
  4) głosów ważnych oddano 278; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW SAMORZĄDNI 
  –  WIERZBA Agnieszka 
  b) z listy nr 29 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
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  –  WRONKA Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 261. 
Wybory do Rady Miejskiej w Tłuszczu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 14 818. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 174 osób, to jest 

55,16% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 904; 
  4) głosów ważnych oddano 886; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 
  –  FYDRYSZEK Włodzimierz Paweł 
  b) z listy nr 27 KWW ZIEMIA TŁUSZCZAŃSKA 
  –  SASIN Tadeusz Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 416; 
  4) głosów ważnych oddano 1 368; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW ZIEMIA TŁUSZCZAŃSKA 
  –  GROSZEK Tadeusz 
  b) z listy nr 28 KWW MŁODZI I AMBITNI GWARANCJĄ ZMIAN 
  –  LASKOWSKI Kamil Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 115; 
  4) głosów ważnych oddano 1 077; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 27 KWW ZIEMIA TŁUSZCZAŃSKA 
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  –  SZYDLIK Robert 
  b) z listy nr 33 KWW WŁODZIMIERZA MALINOWSKIEGO 
  –  MALINOWSKI Włodzimierz Feliks 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 
  4) głosów ważnych oddano 371; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW ZIEMIA TŁUSZCZAŃSKA 
  –  MIKICIUK Stefan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 654; 
  4) głosów ważnych oddano 629; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KUR Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 536; 
  4) głosów ważnych oddano 530; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WÓJCIK Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 388; 
  4) głosów ważnych oddano 377; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW ZIEMIA TŁUSZCZAŃSKA 
  –  ŚWIEŻAK Aleksandra Janina 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 353; 
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  4) głosów ważnych oddano 348; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW ZIEMIA TŁUSZCZAŃSKA 
  –  GAJCY Krzysztof Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 536; 
  4) głosów ważnych oddano 528; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW ZIEMIA TŁUSZCZAŃSKA 
  –  SOBCZAK Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 521; 
  4) głosów ważnych oddano 509; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW ZIEMIA TŁUSZCZAŃSKA 
  –  WOJTYRA Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 369; 
  4) głosów ważnych oddano 1 339; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 
  –  OPŁOTNA Danuta 
  b) z listy nr 27 KWW ZIEMIA TŁUSZCZAŃSKA 
  –  SZCZOTKA Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 262. 
Wybory do Rady Gminy Brańszczyk 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 702. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 689 osób, to jest 

55,04% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 653; 
  4) głosów ważnych oddano 630; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA BRAŃSZCZYK" 
  –  MIKOŁAJEWSKA Elżbieta 
  b) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA PRZYBYLSKIEGO 
  –  SZYMANIK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227; 
  4) głosów ważnych oddano 225; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA PRZYBYLSKIEGO 
  –  PERZYNA Lesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 154; 
  4) głosów ważnych oddano 152; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA BRAŃSZCZYK" 
  –  KĄDZIELA Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 303; 
  4) głosów ważnych oddano 296; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA PRZYBYLSKIEGO 
  –  PIEŃKOS Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 501; 



– 709 – 

  

  4) głosów ważnych oddano 489; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA BRAŃSZCZYK" 
  –  WYSZYŃSKA Jadwiga 
  b) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA PRZYBYLSKIEGO 
  –  ZAGOŻDŻON Hanna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 286; 
  4) głosów ważnych oddano 281; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA PRZYBYLSKIEGO 
  –  STOSZEWSKA Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 
  4) głosów ważnych oddano 150; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA BRAŃSZCZYK" 
  –  SOWA Sławomir Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 170; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA PRZYBYLSKIEGO 
  –  GŁOWACKI Zdzisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268; 
  4) głosów ważnych oddano 265; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "ANDRZEJA SKŁUCKIEGO" 
  –  SKŁUCKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247; 
  4) głosów ważnych oddano 243; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA PRZYBYLSKIEGO 
  –  PIEŃKOS Krzysztof Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 186; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA BRAŃSZCZYK" 
  –  KUKWA Andrzej Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 313; 
  4) głosów ważnych oddano 301; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA BRAŃSZCZYK" 
  –  GAŁĄZKA Sławomir Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 
  4) głosów ważnych oddano 214; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WIESŁAWA PRZYBYLSKIEGO 
  –  BĘBENEK Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 263. 
Wybory do Rady Gminy Długosiodło 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 375. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 848 osób, to jest 

52,99% uprawnionych do głosowania. 
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4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 6, nr 8, w 
których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 730; 
  4) głosów ważnych oddano 710; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "NASZA GMINA DŁUGOSIODŁO" 
  –  GAŁĄZKA Maria Bożena 
  –  KANIEWSKA Dorota 
  –  RUDNIK Celina Natalia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 
  4) głosów ważnych oddano 180; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "NASZA GMINA DŁUGOSIODŁO" 
  –  KOWALSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208; 
  4) głosów ważnych oddano 208; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW "PRZYMIERZE DLA GMINY DŁUGOSIODŁO" 
  –  CIACH Renata Marzena 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 
  4) głosów ważnych oddano 226; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW "LEPSZE JUTRO DŁUGOSIODŁA" 
  –  WIECZOREK Eugeniusz Bolesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 337; 
  4) głosów ważnych oddano 322; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "NASZA GMINA DŁUGOSIODŁO" 
  –  PIWEK Artur Emil 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW "NASZA GMINA DŁUGOSIODŁO" 
  –  KULESZA Bogumiła 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 129; 
  4) głosów ważnych oddano 126; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "NASZA GMINA DŁUGOSIODŁO" 
  –  BUDEK Stanisław Alfred 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW "NASZA GMINA DŁUGOSIODŁO" 
  –  RYTELEWSKA Krystyna 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228; 
  4) głosów ważnych oddano 225; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "NASZA GMINA DŁUGOSIODŁO" 
  –  JECHNA Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 



– 713 – 

  

  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW "NASZA GMINA DŁUGOSIODŁO" 
  –  KONOPKA Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 
  4) głosów ważnych oddano 202; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW G-P WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
  –  MACHNOWSKI Marek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 
  4) głosów ważnych oddano 189; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KALWARA Iwona 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 
  4) głosów ważnych oddano 235; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "DOBRO GMINY DŁUGOSIODŁO" 
  –  KOLANKIEWICZ Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 264. 
Wybory do Rady Gminy Rząśnik 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 363. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 671 osób, to jest 

68,45% uprawnionych do głosowania. 
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Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 936; 
  4) głosów ważnych oddano 877; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  RĘBAŁA Renata 
  –  ŚWIEŻEK Danuta Barbara 
  b) z listy nr 24 KWW "ROZWÓJ GMINY" 
  –  AMPULSKA Hanna 
  c) z listy nr 25 KWW PRZYJAZNA GOSPODARNA GMINA 
  –  ROSŁONIEC Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 455; 
  4) głosów ważnych oddano 449; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "ROZWÓJ GMINY" 
  –  BLOCH Wiesław 
  b) z listy nr 25 KWW PRZYJAZNA GOSPODARNA GMINA 
  –  WIELGOLEWSKA Marzena Anastazja 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 330; 
  4) głosów ważnych oddano 317; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW RAZEM DLA GMINY RZĄŚNIK 
  –  WIERZCHOŃ Zbigniew Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342; 
  4) głosów ważnych oddano 331; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "ROZWÓJ GMINY" 
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  –  GOŹDZIEWSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 415; 
  4) głosów ważnych oddano 402; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "ROZWÓJ GMINY" 
  –  KUCHARCZYK Kazimierz 
  –  SOLIWODA Krzysztof Aleksander 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 
  4) głosów ważnych oddano 216; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW MŁODZI WYBORCY 
  –  LESZCZYŃSKI Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 
  4) głosów ważnych oddano 211; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYJAZNA GOSPODARNA GMINA 
  –  NOWACKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269; 
  4) głosów ważnych oddano 265; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KULESZA Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272; 
  4) głosów ważnych oddano 264; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "ROZWÓJ GMINY" 
  –  DYMCZYK Zbigniew Edward 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218; 
  4) głosów ważnych oddano 208; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW PRZYJAZNA GOSPODARNA GMINA 
  –  ŁYCZKOWSKI Wiesław Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 265. 
Wybory do Rady Gminy Somianka 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 347. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 606 osób, to jest 

59,95% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
  4) głosów ważnych oddano 148; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RAKOWSKI Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 
  4) głosów ważnych oddano 161; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA 
  –  KUCHTA Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 360; 
  4) głosów ważnych oddano 353; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOKOSZKA Tadeusz 
  –  OSTATEK Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152; 
  4) głosów ważnych oddano 147; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  POLAK Beata Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 
  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOZON Leszek Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 
  4) głosów ważnych oddano 147; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RAKOWSKI Krzysztof Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190; 
  4) głosów ważnych oddano 186; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  MAJEWSKA Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221; 
  4) głosów ważnych oddano 214; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BARTOSIAK Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ROGALIŃSKI Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 3 KOMITET WYBORCZY PPP - SIERPIEŃ 80 
  –  ZAŁOGA Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 
  4) głosów ważnych oddano 117; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MOSAKOWSKI Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 400; 
  4) głosów ważnych oddano 386; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  DYLAK Tadeusz Wiktor 
  –  JENOCH Agnieszka 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 
  4) głosów ważnych oddano 201; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SUCHECKA Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 266. 
Wybory do Rady Gminy Zabrodzie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 506. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 674 osób, to jest 

59,34% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 372; 
  4) głosów ważnych oddano 365; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ-ZABRODZIE 
  –  KOSTRZEWA Ryszard 
  –  STERNIK Wacław Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 408; 
  4) głosów ważnych oddano 393; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  CHMIEL Tadeusz 
  b) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ-ZABRODZIE 
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  –  CHMIEL Tadeusz Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 480; 
  4) głosów ważnych oddano 469; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW ZABRODZIE ŁĄCZY 
  –  SZYDŁOWSKA Dorota 
  b) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ-ZABRODZIE 
  –  TEODORCZYK Alina Urszula 
  –  ŚLENDAK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 307; 
  4) głosów ważnych oddano 299; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ-ZABRODZIE 
  –  OŁDAK Mirosław Jan 
  –  PERZANOWSKI Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181; 
  4) głosów ważnych oddano 176; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ-ZABRODZIE 
  –  PRZYCZYNA Antoni Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 170; 
  4) głosów ważnych oddano 161; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GIZA Wiesław Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 
  4) głosów ważnych oddano 135; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  NAPŁOSZEK Monika 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390; 
  4) głosów ważnych oddano 384; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  MRÓZ Sławomir Zbigniew 
  b) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ-ZABRODZIE 
  –  GARBARCZYK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230; 
  4) głosów ważnych oddano 218; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PAKUŁA Janusz Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 267. 
Wybory do Rady Gminy w Kazanowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 769. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 727 osób, to jest 

72,35% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 418; 
  4) głosów ważnych oddano 405; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 28 KWW SOLIDNA WŁADZA 
  –  MATUSKA Krystyna 
  b) z listy nr 30 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA KAZANÓW 
  –  WURMAN Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192; 
  4) głosów ważnych oddano 189; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  NITEK Wojciech Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 289; 
  4) głosów ważnych oddano 279; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAŁECKA Renata 
  b) z listy nr 26 KWW RAZEM BUDUJEMY 
  –  JAMKA Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW RAZEM BUDUJEMY 
  –  PAJĄK Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200; 
  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BERNACIAK Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 239; 
  4) głosów ważnych oddano 239; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DOMAGAŁA Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149; 
  4) głosów ważnych oddano 146; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW SOLIDNA WŁADZA 
  –  SOT Janusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW SOLIDNA WŁADZA 
  –  JAŚKIEWICZ Zbigniew Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229; 
  4) głosów ważnych oddano 228; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WROŃSKI Arkadiusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW RAZEM BUDUJEMY 
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  –  JAMKA Grzegorz Karol 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164; 
  4) głosów ważnych oddano 157; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GÓRECKI Rafał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 
  4) głosów ważnych oddano 222; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  JAMKA Paweł 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GÓRSKA Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 268. 
Wybory do Rady Gminy w Policznie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 898. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 576 osób, to jest 

52,59% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 697; 
  4) głosów ważnych oddano 675; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW RAZEM BUDUJEMY 
  –  BASAJ Józef 
  –  CIEŚLIK Tadeusz Marian 
  –  JĘDRA Paweł 
  b) z listy nr 26 KWW WSPÓLNA DROGA 
  –  BANAŚ Alina Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 
  4) głosów ważnych oddano 125; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW RAZEM BUDUJEMY 
  –  BARAN Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 
  4) głosów ważnych oddano 162; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW RAZEM BUDUJEMY 
  –  TOPOREK Zenon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 349; 
  4) głosów ważnych oddano 341; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 25 KWW RAZEM BUDUJEMY 
  –  BUDZISZ Karol 
  –  MAZUR Zenon 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146; 
  4) głosów ważnych oddano 141; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 25 KWW RAZEM BUDUJEMY 
  –  KLIMOWICZ Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 197; 
  4) głosów ważnych oddano 190; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNA DROGA 
  –  ADAMIEC Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 322; 
  4) głosów ważnych oddano 320; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OCIESA Krystyna 
  b) z listy nr 25 KWW RAZEM BUDUJEMY 
  –  SZTOBRYN Stanisław Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 
  4) głosów ważnych oddano 152; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW RAZEM BUDUJEMY 
  –  ORŁOWSKI Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237; 
  4) głosów ważnych oddano 231; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW RAZEM BUDUJEMY 
  –  BORKOWSKA Marta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182; 
  4) głosów ważnych oddano 170; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW RAZEM BUDUJEMY 
  –  MARSZAŁEK Krystyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 269. 
Wybory do Rady Gminy w Przyłęku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 447. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 516 osób, to jest 

56,58% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 2, nr 8, w 

których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów 
w okręgach. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155; 
  4) głosów ważnych oddano 155; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW MARIANA WIESŁAWA KUŚ 
  –  MADEJSKA Elżbieta Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW MARIANA WIESŁAWA KUŚ 
  –  MOLENDA Ewa Marta 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175; 
  4) głosów ważnych oddano 164; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW MARIANA WIESŁAWA KUŚ 
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  –  DUSIŃSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232; 
  4) głosów ważnych oddano 229; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW MARIANA WIESŁAWA KUŚ 
  –  STĘPIEŃ Marek Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 
  4) głosów ważnych oddano 223; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 28 KWW JADWIGI KILIJANEK 
  –  KILIJANEK Jadwiga 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 
  4) głosów ważnych oddano 193; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW MARIANA WIESŁAWA KUŚ 
  –  WOŹNIAK Teresa Elżbieta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 
  4) głosów ważnych oddano 248; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  BADEŃSKI Łukasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW MARIANA WIESŁAWA KUŚ 
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  –  SZMAJDA Wojciech 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207; 
  4) głosów ważnych oddano 203; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW MARIANA WIESŁAWA KUŚ 
  –  SUCHECKI Zbigniew 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171; 
  4) głosów ważnych oddano 169; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW MARIANA WIESŁAWA KUŚ 
  –  KONIARZ Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130; 
  4) głosów ważnych oddano 130; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW RODZINA POLSKA 
  –  KĘDZIERSKA Beata 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165; 
  4) głosów ważnych oddano 159; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW MARIANA WIESŁAWA KUŚ 
  –  KUBA Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225; 
  4) głosów ważnych oddano 221; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNA SPRAWA POWIAT ZWOLEŃSKI 
  –  BIENIAS Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW MARIANA WIESŁAWA KUŚ 
  –  MARSULA Zenon Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 236; 
  4) głosów ważnych oddano 235; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW MARIANA WIESŁAWA KUŚ 
  –  MAREK Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 270. 
Wybory do Rady Gminy w Tczowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 584. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 134 osób, to jest 

59,54% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 10, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 189; 
  4) głosów ważnych oddano 185; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RDZANEK Robert Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WOLSZCZAK Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117; 
  4) głosów ważnych oddano 116; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNA SPRAWA POWIAT ZWOLEŃSKI 
  –  PRZEPIÓRZYŃSKA Grażyna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184; 
  4) głosów ważnych oddano 170; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WOLSZCZAK Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 324; 
  4) głosów ważnych oddano 312; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BANASIK Piotr 
  –  LOREK Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254; 
  4) głosów ważnych oddano 253; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNA SPRAWA POWIAT ZWOLEŃSKI 
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  –  SOLECKI Stefan 
  b) z listy nr 27 KWW PLON 
  –  WIECZOREK Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 195; 
  4) głosów ważnych oddano 188; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WÓLCZYŃSKI Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 
  4) głosów ważnych oddano 245; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DRAB Jadwiga 
  –  LINOWSKI Marcin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188; 
  4) głosów ważnych oddano 183; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WOŹNIAK Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BALCEREK Kazimierz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 293; 
  4) głosów ważnych oddano 281; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PUK Janusz Waldemar 
  –  SOLECKI Wiesław Mirosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 271. 
Wybory do Rady Miejskiej w Zwoleniu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12 514. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 994 osób, to jest 

55,89% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 942; 
  4) głosów ważnych oddano 1 832; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KWAPISIEWICZ Marek 
  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  DENKIEWICZ Agnieszka Violeta 
  c) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  KARAŚ Seweryn Marian 
  d) z listy nr 28 KWW AKCJA SAMORZĄDOWA ZWOLEŃ 
  –  KACPERCZYK-BARAN Teresa Jolanta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 811; 
  4) głosów ważnych oddano 1 745; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  SOBIESZEK Paweł 
  –  WRZEŚNIEWSKI Arkadiusz Jarosław 
  b) z listy nr 25 KWW RAZEM BUDUJEMY 
  –  MOLENDOWSKI Grzegorz 
  c) z listy nr 28 KWW AKCJA SAMORZĄDOWA ZWOLEŃ 
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  –  KACZYŃSKI Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 432; 
  4) głosów ważnych oddano 418; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PĘKSYK Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 490; 
  4) głosów ważnych oddano 477; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  FAŁEK Henryk Marian 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 510; 
  4) głosów ważnych oddano 484; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  PISKOREK Włodzimierz Sylwester 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 484; 
  4) głosów ważnych oddano 472; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW RODZINA POLSKA 
  –  LENARTOWICZ Artur 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 505; 
  4) głosów ważnych oddano 497; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DUBIL Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 369; 
  4) głosów ważnych oddano 363; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MICHALSKI Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 451; 
  4) głosów ważnych oddano 435; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 28 KWW AKCJA SAMORZĄDOWA ZWOLEŃ 
  –  WOJAS Janusz Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 272. 
Wybory do Rady Miejskiej w Bieżuniu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 333. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 409 osób, to jest 

55,60% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 913; 
  4) głosów ważnych oddano 882; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ROGOWSKA Barbara 
  b) z listy nr 20 KWW PRAWORZĄDNA GMINA 
  –  KOŚCIELNA Agata Dorota 
  c) z listy nr 21 KWW "STRAŻAK" BIEŻUŃ 
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  –  LISZEWSKI Zygmunt 
  –  KOWALKOWSKI Jerzy 
  d) z listy nr 27 KWW GRZEGORZ JABŁOŃSKI 
  –  JABŁOŃSKI Krzysztof Grzegorz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173; 
  4) głosów ważnych oddano 173; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOWALSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 250; 
  4) głosów ważnych oddano 246; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  CZARNOMSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 
  4) głosów ważnych oddano 220; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 29 KWW WIĘŹ I KOMPROMIS 
  –  MYŚLIWCZYK Ireneusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 143; 
  4) głosów ważnych oddano 140; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW "STRAŻAK" BIEŻUŃ 
  –  SZYNKIEWICZ Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89; 
  4) głosów ważnych oddano 87; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW PRAWORZĄDNA GMINA 
  –  ŁUBIŃSKI Ryszard Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84; 
  4) głosów ważnych oddano 84; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW PRAWORZĄDNA GMINA 
  –  RAKOCZY Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 118; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  JANULEWSKI Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 
  4) głosów ważnych oddano 147; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW PRAWORZĄDNA GMINA 
  –  PACHNIEWSKI Artur 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 
  4) głosów ważnych oddano 133; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SŁAWĘCKI Łukasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW PRAWORZĄDNA GMINA 
  –  KAPELA Lech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 273. 
Wybory do Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 829. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 991 osób, to jest 

52,00% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 7, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176; 
  4) głosów ważnych oddano 169; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW "CZAS NA ROZWÓJ I NA ZMIANY" 
  –  KRAWCZYK Jakub Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 258; 
  4) głosów ważnych oddano 245; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW "CZAS NA ROZWÓJ I NA ZMIANY" 
  –  JARZYNKA Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104; 
  4) głosów ważnych oddano 100; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  PSTRĄGOWSKI Zygmunt Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 91; 
  4) głosów ważnych oddano 84; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ZIELIŃSKI Piotr Bogumił 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 624; 
  4) głosów ważnych oddano 597; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BULKOWSKI Kazimierz Jan 
  –  ROCHNA Magdalena 
  –  SOCIŃSKA Barbara Ewa 
  b) z listy nr 20 KWW "CZAS NA ROZWÓJ I NA ZMIANY" 
  –  KRAMKOWSKI Ireneusz Władysław 
  –  PIETRZAK Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206; 
  4) głosów ważnych oddano 199; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŁASZCZ Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WĄSIEWSKI Mariusz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100; 
  4) głosów ważnych oddano 100; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAJEWSKI Eugeniusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109; 
  4) głosów ważnych oddano 101; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WRÓBLEWSKI Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 323; 
  4) głosów ważnych oddano 314; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MALANOWSKI Zdzisław 
  b) z listy nr 20 KWW "CZAS NA ROZWÓJ I NA ZMIANY" 
  –  ŚNIEGOCKI Jarosław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 274. 
Wybory do Rady Gminy w Lubowidzu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5 861. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 153 osób, to jest 

53,80% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 012; 
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  4) głosów ważnych oddano 981; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  GUZ Piotr 
  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOWALCZYK Leopold Janusz 
  c) z listy nr 21 KWW K.ZIÓŁKOWSKIEGO - CZAS NA GOSPODARZA 
  –  WOŹNOWSKI Rafał Mariusz 
  –  ZIELIŃSKI Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202; 
  4) głosów ważnych oddano 183; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  CHOJNACKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 
  4) głosów ważnych oddano 189; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW K.ZIÓŁKOWSKIEGO - CZAS NA GOSPODARZA 
  –  ROGOZIŃSKI Mieczysław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137; 
  4) głosów ważnych oddano 136; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW K.ZIÓŁKOWSKIEGO - CZAS NA GOSPODARZA 
  –  CHMIELEWSKI Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220; 
  4) głosów ważnych oddano 210; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 



– 742 – 

  

  –  BORUSZEWSKI Edward 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 382; 
  4) głosów ważnych oddano 366; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  KRZYŻAK Jarosław Sławomir 
  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BARTKOWSKA Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 215; 
  4) głosów ważnych oddano 212; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW K.ZIÓŁKOWSKIEGO - CZAS NA GOSPODARZA 
  –  SKOROCH Marek Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 
  4) głosów ważnych oddano 148; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW K.ZIÓŁKOWSKIEGO - CZAS NA GOSPODARZA 
  –  ORZECHOWSKI Jerzy Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 279; 
  4) głosów ważnych oddano 265; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  GOŁĘBIEWSKI Kazimierz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204; 
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  4) głosów ważnych oddano 200; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW K.ZIÓŁKOWSKIEGO - CZAS NA GOSPODARZA 
  –  GŁOWACKI Tadeusz Robert 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157; 
  4) głosów ważnych oddano 154; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MELLER Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 275. 
Wybory do Rady Gminy Lutocin 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 517. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 844 osób, to jest 

52,43% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 4, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 489; 
  4) głosów ważnych oddano 464; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOWALSKI Stanisław 
  –  ANKIEWICZ Jerzy 
  b) z listy nr 21 KWW "CZAS NA ZMIANY" 
  –  GAŁKA Eugeniusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139; 
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  4) głosów ważnych oddano 137; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GAŁKA Grzegorz Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132; 
  4) głosów ważnych oddano 128; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DURZYŃSKI Albin 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BIEŃKOWSKI Edmund 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 
  4) głosów ważnych oddano 137; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  ŻULEWSKA Wioletta Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZATKOWSKI Mariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OLSZEWSKI Krzysztof Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205; 
  4) głosów ważnych oddano 196; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  GÓRSKI Józef 
  –  KLONOWSKA Alina Czesława 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 
  4) głosów ważnych oddano 138; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KLUSKIEWICZ Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123; 
  4) głosów ważnych oddano 116; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MAKOWSKI Sławomir Roman 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106; 
  4) głosów ważnych oddano 93; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  RYBKA Bogusław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107; 
  4) głosów ważnych oddano 106; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KWIATKOWSKI Piotr 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 276. 
Wybory do Rady Gminy Siemiątkowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2 791. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 934 osób, to jest 

69,29% uprawnionych do głosowania. 
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 10, w którym 

liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w 
okręgu. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 226; 
  4) głosów ważnych oddano 222; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  KOMOROWSKI Zbigniew Jerzy 
  b) z listy nr 20 KWW HIERONIMA MAGDZIŃSKIEGO 
  –  KIERSKA Henryka Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112; 
  4) głosów ważnych oddano 103; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BUDKA Benedykt 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163; 
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  4) głosów ważnych oddano 159; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW ZENONA ZDROJEWSKIEGO 
  –  DUNIKOWSKI Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 219; 
  4) głosów ważnych oddano 213; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  WRÓBLEWSKI Andrzej 
  –  LORENC Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167; 
  4) głosów ważnych oddano 166; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  SZLOM Anna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168; 
  4) głosów ważnych oddano 168; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW HIERONIMA MAGDZIŃSKIEGO 
  –  KWIATKOWSKI Cezary 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127; 
  4) głosów ważnych oddano 118; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW HIERONIMA MAGDZIŃSKIEGO 
  –  STANISZEWSKI Andrzej Tadeusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316; 
  4) głosów ważnych oddano 301; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 20 KWW HIERONIMA MAGDZIŃSKIEGO 
  –  OSZMAŃSKI Stanisław 
  –  GAJEWSKI Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 
  4) głosów ważnych oddano 129; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 20 KWW HIERONIMA MAGDZIŃSKIEGO 
  –  TOMETCZAK Henryk Wiesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowania nie przeprowadzono; 
  3) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  LEWANDOWSKI Krzysztof Włodzimierz 
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 
  4) głosów ważnych oddano 116; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BILICKI Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180; 
  4) głosów ważnych oddano 175; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW M. DĄBROWSKA 
  –  DĄBROWSKA Marianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 277. 
Wybory do Rady Miejskiej w Żurominie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11 913. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 529 osób, to jest 

54,81% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 991; 
  4) głosów ważnych oddano 1 914; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  JAKUBOWSKI Krzysztof Tadeusz 
  b) z listy nr 21 KWW ZBIGNIEWA NOSKA 
  –  ŁUCZKIEWICZ Leszek 
  –  MANELSKI Sławomir 
  –  RUTOWSKI Andrzej Ludwik 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 894; 
  4) głosów ważnych oddano 1 802; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  ROCHNA Wojciech 
  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BOGACZ Małgorzata Dorota 
  c) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
  –  STAROŃ Andrzej 
  d) z listy nr 21 KWW ZBIGNIEWA NOSKA 
  –  KORTES Tadeusz 
  –  PIOTROWICZ Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 650; 
  4) głosów ważnych oddano 640; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 21 KWW ZBIGNIEWA NOSKA 
  –  KWIATKOWSKI Tomasz Marek 
  –  WIECZOREK Dariusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 506; 
  4) głosów ważnych oddano 487; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW ZBIGNIEWA NOSKA 
  –  WAWSZCZAK Sławomir 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 359; 
  4) głosów ważnych oddano 354; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 21 KWW ZBIGNIEWA NOSKA 
  –  JARZYNKA Ewa Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 571; 
  4) głosów ważnych oddano 567; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  MICHALSKA Barbara 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 558; 
  4) głosów ważnych oddano 546; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 21 KWW ZBIGNIEWA NOSKA 
  –  CHMIELEWSKI Józef 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 278. 
Wybory do Rady Miejskiej w Mszczonowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9 058. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 639 osób, to jest 

51,21% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 368; 
  4) głosów ważnych oddano 363; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW" 
  –  KOPERSKI Łukasz Czesław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335; 
  4) głosów ważnych oddano 329; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA 
  –  BANASIAK Zdzisław Jan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 427; 
  4) głosów ważnych oddano 413; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW" 
  –  CHYŁA Piotr Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 262; 
  4) głosów ważnych oddano 246; 
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  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW" 
  –  STUSIŃSKI Ryszard 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224; 
  4) głosów ważnych oddano 214; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW M.S.M. 
  –  KRAWCZYK Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342; 
  4) głosów ważnych oddano 333; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 25 KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW" 
  –  GRYGLEWSKA Barbara Bożenna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 288; 
  4) głosów ważnych oddano 281; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW M.S.M. 
  –  HORBOT Wojciech 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 315; 
  4) głosów ważnych oddano 305; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW" 
  –  SUSKI Waldemar Łukasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 319; 
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  4) głosów ważnych oddano 315; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW" 
  –  BAUMEL Marek Stanisław 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295; 
  4) głosów ważnych oddano 292; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW" 
  –  OSIAL Andrzej Krzysztof 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 361; 
  4) głosów ważnych oddano 350; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  OLESIŃSKI Dariusz Adam 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294; 
  4) głosów ważnych oddano 288; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW" 
  –  ZIENTEK Marek Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
13. Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278; 
  4) głosów ważnych oddano 275; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW" 
  –  SINIARSKI Jerzy Tomasz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
14. Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 275; 
  4) głosów ważnych oddano 270; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 27 KWW SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA 
  –  WÓJCIK-TARAS Ewa Maria 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
15. Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 256; 
  4) głosów ważnych oddano 249; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW "FORUM SAMORZĄDOWE MSZCZONÓW" 
  –  OSIŃSKI Andrzej 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 279. 
Wybory do Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6 589. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 467 osób, to jest 

52,62% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 
  4) głosów ważnych oddano 204; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW BEZPARTYJNY "JEDNOŚĆ" 
  –  NIEWIADOMSKA Grażyna Marianna 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 569; 
  4) głosów ważnych oddano 556; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  POPŁOŃSKI Wiesław 
  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  –  WÓJCICKA Dorota Monika 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 386; 
  4) głosów ważnych oddano 379; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  DOMAGAŁA Andrzej Józef 
  b) z listy nr 23 KWW BEZPARTYJNY "JEDNOŚĆ" 
  –  ŻYNIEWICZ Bogusław Henryk 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172; 
  4) głosów ważnych oddano 171; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW BEZPARTYJNY "JEDNOŚĆ" 
  –  ŁADYŃSKI Jerzy Bogdan 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151; 
  4) głosów ważnych oddano 148; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ - NASZA GMINA 
  –  ZABŁOCKA Wioletta Dorota 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186; 
  4) głosów ważnych oddano 181; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 23 KWW BEZPARTYJNY "JEDNOŚĆ" 
  –  OBŁĘKOWSKI Maciej Romuald 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 528; 
  4) głosów ważnych oddano 512; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW BEZPARTYJNY "JEDNOŚĆ" 
  –  BRZEZICKI Zbigniew Zdzisław 
  b) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ - NASZA GMINA 
  –  SŁUPSKI Leszek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 794; 
  4) głosów ważnych oddano 780; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW BEZPARTYJNY "JEDNOŚĆ" 
  –  CEBULA Henryk 
  –  GUZIK Jerzy Stanisław 
  –  GAWART Henryka Urszula 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 458; 
  4) głosów ważnych oddano 449; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  BOBROWSKA Maria 
  b) z listy nr 23 KWW BEZPARTYJNY "JEDNOŚĆ" 
  –  BADEŁEK Wanda 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 280. 
Wybory do Rady Gminy Radziejowice 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 025. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 356 osób, to jest 

58,53% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177; 
  4) głosów ważnych oddano 174; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW "FORUM SAMORZĄDOWE" 
  –  ZIELIŃSKA Wanda 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 124; 
  4) głosów ważnych oddano 120; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ZIEMIA RADZIEJOWICKA 
  –  KOŁASZEWSKI Michał 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 
  4) głosów ważnych oddano 153; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ZIEMIA RADZIEJOWICKA 
  –  WALASEK Daniel 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191; 
  4) głosów ważnych oddano 179; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 23 KWW "FORUM SAMORZĄDOWE" 
  –  IGNASZAK Ewa 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385; 
  4) głosów ważnych oddano 374; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW "FORUM SAMORZĄDOWE" 
  –  CIĘŻKA Urszula 
  b) z listy nr 25 KWW ZIEMIA RADZIEJOWICKA 
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  –  BORYCZKA Marek Jerzy 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148; 
  4) głosów ważnych oddano 143; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 
  –  MADEJCZYK-NOWAKOWSKA Eugenia 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 489; 
  4) głosów ważnych oddano 476; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 
  –  MRÓZ Kazimierz 
  –  SYSKA Eugeniusz Michał 
  b) z listy nr 25 KWW ZIEMIA RADZIEJOWICKA 
  –  FILA Magdalena Sylwia 
  –  MAJCHRZAK Paweł Jacek 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136; 
  4) głosów ważnych oddano 134; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 
  –  SKONECZNA Krystyna Danuta 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 134; 
  4) głosów ważnych oddano 132; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ZIEMIA RADZIEJOWICKA 
  –  BOROWIEC Eugeniusz 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 
  4) głosów ważnych oddano 209; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 
  –  SUZDORF Jacenty Jakub 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 
  4) głosów ważnych oddano 187; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 25 KWW ZIEMIA RADZIEJOWICKA 
  –  DERĘGOWSKI Stanisław Edward 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 281. 
Wybory do Rady Gminy Wiskitki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 689. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 021 osób, to jest 

52,30% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 
  4) głosów ważnych oddano 246; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 26 KWW NOWE KOZŁOWICE I FELIKSÓW 
  –  SMOLAREK MARCIN TOMASZ 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 216; 
  4) głosów ważnych oddano 212; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA" 
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  –  MAJEWSKI EDWARD JÓZEF 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223; 
  4) głosów ważnych oddano 212; 
  5) radną została wybrana: 
  a) z listy nr 24 KWW "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA" 
  –  MAJAK MAGDALENA 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 526; 
  4) głosów ważnych oddano 498; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 24 KWW "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA" 
  –  KOPCZEWSKI LESZEK GRZEGORZ 
  b) z listy nr 27 KWW JESIONKA 
  –  GWIAŹDZIŃSKI JANUSZ 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 501; 
  4) głosów ważnych oddano 488; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 23 KWW DLA PRZYSZŁOŚCI WISKITEK 
  –  CIESIELSKI ANDRZEJ WOJCIECH 
  b) z listy nr 24 KWW "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA" 
  –  PILEWSKA ALEKSANDRA BARBARA 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260; 
  4) głosów ważnych oddano 255; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA" 
  –  STYGIENKO BOGDAN JANUSZ 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348; 
  4) głosów ważnych oddano 328; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA" 
  –  KAJRUKSZTO STANISŁAW PIOTR 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 257; 
  4) głosów ważnych oddano 246; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 24 KWW "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA" 
  –  MILCZAREK SŁAWOMIR PIOTR 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238; 
  4) głosów ważnych oddano 228; 
  5) radnym został wybrany: 
  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
  –  TONDERA DARIUSZ 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 857; 
  4) głosów ważnych oddano 830; 
  5) radnymi zostali wybrani: 
  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
  –  LIPIŃSKA HANNA 
  b) z listy nr 24 KWW "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA" 
  –  MENDYGRAŁ RYSZARD BOGDAN 
  c) z listy nr 25 KWW LEPSZE JUTRO 
  –  MITURA RAFAŁ 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 344; 
  4) głosów ważnych oddano 336; 
  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 24 KWW "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA" 
  –  SUCHOJAD STANISŁAW CZESŁAW 
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział II 
Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców 

 

Rozdział 1. 
Wybory do Rady Miasta Ciechanów 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 37 204. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17 975 osób, to jest 

48,31% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 26 KWW CBUW 

  5) lista nr 27 KWW LEWICA SAMORZĄDOWA 

  6) lista nr 28 KWW CIECHANOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  7) lista nr 29 KWW T.KAŁUŻYŃSKIEGO-CIECHANÓW XXI W. 

  8) lista nr 30 KWW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 213; 
  4) głosów ważnych oddano 6 767; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – LESZCZYŃSKI Krzysztof 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – GŁADYSZ Ewa 

  – RYMS Leszek Andrzej 

  – STAWICKI Mariusz 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KĘDZIERSKI Zbigniew 

  
d) 
  

lista nr 28 – KWW CIECHANOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – JAGODZIŃSKI Wojciech 

  
e) 
  

lista nr 29 – KWW T.KAŁUŻYŃSKIEGO-CIECHANÓW XXI W. uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KAŁUŻYŃSKI Tomasz Franciszek 

  
f) 
  

lista nr 30 – KWW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BORKOWSKI Józef Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 941; 
  4) głosów ważnych oddano 4 691; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – STAŃCZAK Zenon 

  – WĘCŁAWSKI Dariusz Tomasz 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DĄBROWSKI Zdzisław 

  – STĘPKOWSKI Adam 

  – WARDZIŃSKI Waldemar 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ŁYZIŃSKI Krzysztof Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 821; 
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  4) głosów ważnych oddano 5 528; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – LATKO Elżbieta Romana 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHODKOWSKI Cezary Jarosław 

  – DERBIN Grażyna Ewa 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – GESEK Wojciech Marek 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW CBUW uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 
wybrany: 

  – RABCZEWSKI Paweł 

  
e) 
  

lista nr 28 – KWW CIECHANOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZYŻEWSKI Andrzej 

  – ZADROŻNY Przemysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 
Wybory do Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 31 963. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 15 475 osób, to jest 

48,42% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 24 KW STOWARZYSZENIE GRODZISZCZANIE 

  5) lista nr 25 KWW ZIEMIA GRODZISKA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 531; 
  4) głosów ważnych oddano 4 283; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – BIEGAŁA Joanna Beata 

  
b) 
  

lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIE GRODZISZCZANIE uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – TUSZYŃSKI Henryk Eugeniusz 

  
c) 
  

lista nr 25 – KWW ZIEMIA GRODZISKA uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – GAJOWNICZEK Mirosław Ekspedyt 

  – GALIŃSKI Piotr Stanisław 

  – JÓZEFOWICZ Jarosław 

  – KOLASA Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 209; 
  4) głosów ważnych oddano 3 006; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KOWALCZYK Krzysztof 

  
b) 
  

lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIE GRODZISZCZANIE uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MERGNER Piotr 

  
c) 
  

lista nr 25 – KWW ZIEMIA GRODZISKA uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – GRABOWSKA Maria Jolanta 

  – KAPUŚCIAK Aleksandra Maria 

  – ŚLIWIŃSKA Wiesława Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 661; 
  4) głosów ważnych oddano 3 416; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – SUCHOŻEBRSKI Tomasz Piotr 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – IGNASIAK Roman Maciej 

  
c) 
  

lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIE GRODZISZCZANIE uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – PYTLIŃSKA Alicja Elżbieta 

  
d) 
  

lista nr 25 – KWW ZIEMIA GRODZISKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – DZIEKAŃSKA Irmina 

  – OKUROWSKI Andrzej Edmund 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 074; 
  4) głosów ważnych oddano 3 925; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – CZARNECKI Marek 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – REDEL Jarosław Jerzy 

  
c) 
  

lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIE GRODZISZCZANIE uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – GÓRSKA Ewa Małgorzata 

  
d) 
  

lista nr 25 – KWW ZIEMIA GRODZISKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – DZIEKAŃSKI Robert Krzysztof 

  – WRÓBLEWSKA Joanna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 3. 
Wybory do Rady Miejskiej w Grójcu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19 467. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 967 osób, to jest 

56,34% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 25 KWW AKTYWNI DLA GMINY 

  4) lista nr 26 KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ 

  5) lista nr 27 KWW WSPÓLNIE DLA GRÓJCA 

  6) lista nr 28 KWW POROZUMIENIE DLA GRÓJCA I WSI 

  7) lista nr 29 KWW "GRÓJEC NASZE MIASTO" 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 978; 
  4) głosów ważnych oddano 3 769; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – KASICA Jerzy 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – PRUŚ Grzegorz Władysław 

  
c) 
  

lista nr 25 – KWW AKTYWNI DLA GMINY uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – BANASIEWICZ Artur 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – MIGDALSKI Stefan Marian 

  – STOLARSKI Jacek 

  
e) 
  

lista nr 27 – KWW WSPÓLNIE DLA GRÓJCA uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – DULEMBA Janusz Julian 

  
f) 
  

lista nr 28 – KWW POROZUMIENIE DLA GRÓJCA I WSI uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – PORADZKA Eugenia 

  
g) 
  

lista nr 29 – KWW "GRÓJEC NASZE MIASTO" uzyskała 1 mandat; radnym 
z tej listy został wybrany: 

  – NOWAKOWSKI Tomasz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 165; 
  4) głosów ważnych oddano 3 021; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – MIEDZIUN Jolita 

  
b) 
  

lista nr 25 – KWW AKTYWNI DLA GMINY uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – STOLAREK Grzegorz Wojciech 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – MATUSIAK Ryszard 

  
d) 
  

lista nr 28 – KWW POROZUMIENIE DLA GRÓJCA I WSI uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – FIJAŁKOWSKI Dariusz 

  
e) 
  

lista nr 29 – KWW "GRÓJEC NASZE MIASTO" uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FEDOROWICZ Rafał Jerzy 

  – GAWEŁ Janusz Gabriel 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 824; 
  4) głosów ważnych oddano 3 626; 



– 769 – 

  

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – KACPRZAK Maria 

  
b) 
  

lista nr 25 – KWW AKTYWNI DLA GMINY uzyskała 2 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – MARCINKOWSKI Daniel Marian 

  – PIĄTKOWSKI Dariusz Leszek 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW ROZWÓJ I GOSPODARNOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PAWLAK Barbara 

  – WOŹNIAK Grzegorz 

  
d) 
  

lista nr 28 – KWW POROZUMIENIE DLA GRÓJCA I WSI uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŁUCZAK Krzysztof 

  
e) 
  

lista nr 29 – KWW "GRÓJEC NASZE MIASTO" uzyskała 1 mandat; radnym 
z tej listy został wybrany: 

  – SIENNICKI Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 
Wybory do Rady Miejskiej w Kozienicach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 25 511. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14 028 osób, to jest 

54,99% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 25 KW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ 

  5) lista nr 26 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  6) lista nr 27 KW "NASZ REGION KOZIENICKI" 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 341; 
  4) głosów ważnych oddano 4 122; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – KORDULA Alicja Stanisława 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KURP Anna 

  – PUŁKOWSKI Edward 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ZAJĄC Ryszard 

  
d) 
  

lista nr 25 – KW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GUGAŁA Teresa Grażyna 

  – KUŹMIŃSKI Marek Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 311; 
  4) głosów ważnych oddano 4 086; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 
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  – ŚWIECHOWSKA Zofia Julianna 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GOGACZ Andrzej 

  – KUŚMIERCZYK-BALCEREK Małgorzata 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KUŹNAR Stanisław 

  
d) 
  

lista nr 25 – KW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ 
uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PAWLIK Krzysztof Piotr 

  – PRAWDA Mariusz Andrzej 

  – ZAJĄC Krzysztof Anatol 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 376; 
  4) głosów ważnych oddano 5 080; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KAPUSTA Marek Paweł 

  – MALEC Ewa 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – WOŁOS Renata Katarzyna 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – PTASZEK Mariusz 

  
d) 
  

lista nr 25 – KW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ 
uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOWALSKI Andrzej 

  – KOWALSKI Włodzimierz 

  – WOŁOS Andrzej 

  
e) 
  

lista nr 27 – KW "NASZ REGION KOZIENICKI" uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 
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  – BORYCZKA Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 5. 
Wybory do Rady Miasta Legionowo 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 41 157. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19 561 osób, to jest 

47,53% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 23 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  5) lista nr 25 KWW "ETYKA I PRAWO" 

  6) lista nr 26 KWW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 951; 
  4) głosów ważnych oddano 4 669; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BOGUCKA Marta Maria 

  – PACHULSKI Mirosław Maciej 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – MICHALSKI Konrad 

  
c) 
  

lista nr 23 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – SMOGORZEWSKI Marcin 

  – SZULC Tadeusz Kazimierz 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – LEWANDOWSKI Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 796; 
  4) głosów ważnych oddano 4 578; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BRAŃSKI Ryszard Wojciech 

  – ŁANIEWSKA Anna 

  
b) 
  

lista nr 23 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KLEJMENT Janusz Jan 

  – ZAWADA Jacek Piotr 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIEDZIC Józef 

  – GŁAŻEWSKI Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 492; 
  4) głosów ważnych oddano 5 215; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JEZIAK Monika Magdalena 

  – PIĘTKA Andrzej Kazimierz 

  – ZADROŻNY Piotr Jacek 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 
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  – PŁACISZEWSKI Kazimierz Benedykt 

  
c) 
  

lista nr 23 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŻUCHOWSKI Artur Adam 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KIEŁBASIŃSKI Bogdan Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 322; 
  4) głosów ważnych oddano 4 070; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – ZAKLIKA Agata Iwona 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KORYŚ Zdzisław 

  
c) 
  

lista nr 23 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BORKOWSKA Agnieszka 

  – SMUNIEWSKI Leszek 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – LUZAK Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 
Wybory do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30 467. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13 555 osób, to jest 

44,49% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 23 KWW MIŃSKIE FORUM 

  5) lista nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZEŁOM" 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 665; 
  4) głosów ważnych oddano 4 458; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUĆ Andrzej 

  – PŁOCHOCKI Tomasz Jacek 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – BŁASZCZAK Tadeusz Michał 

  – JUREK Leon Włodzimierz 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW MIŃSKIE FORUM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 

  – CYRAN Grzegorz 

  – GÓRAS Michał Tadeusz 

  
d) 
  

lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZEŁOM" uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – OKLESIŃSKI Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 582; 
  4) głosów ważnych oddano 4 428; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – GÓRECKI Leszek 

  – GRYZ Jerzy 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – CICHOCKI Maciej Bogdan 

  – SZYMKIEWICZ Teresa Maria 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW MIŃSKIE FORUM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 

  – KULMA Dariusz 

  – ROMBEL Wanda Izabella 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 308; 
  4) głosów ważnych oddano 4 183; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – MIRECKI Waldemar Jan 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GAŁĄZKA Robert 

  – GIBAŁA Anna 

  – JAKUBOWSKI Marcin Tomasz 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – ŚLUSARCZYK Robert Krystian 

  – TKACZYK Zygmunt 

  
d) 
  

lista nr 23 – KWW MIŃSKIE FORUM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 

  – LIPIŃSKI Łukasz 

  – MARKOWSKI Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 7. 
Wybory do Rady Miejskiej w Mławie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 24 867. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 12 381 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 24 KWW SŁAWOMIRA KOWALEWSKIEGO 

  5) lista nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE P. MŁAWSKIEGO 

  6) lista nr 26 KWW MŁAWA 2010 

  7) lista nr 27 KWW WZM 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 885; 
  4) głosów ważnych oddano 4 542; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – DUŻMAŃSKI Dariusz Grzegorz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – NOWAKOWSKI Michał 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW SŁAWOMIRA KOWALEWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DŁUBISZ Arkadiusz 

  – TAŃSKA Joanna 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW MŁAWA 2010 uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 
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  – GORCZEWSKI Stanisław Bogdan 

  – SYCH Jacek 

  – WOJNAROWSKI Janusz Stanisław 

  
e) 
  

lista nr 27 – KWW WZM uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 
wybrany: 

  – RAKOWSKI Jerzy Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 009; 
  4) głosów ważnych oddano 3 730; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – UNIEWICZ Janusz Lech 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – DĘBSKI Artur Paweł 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KIEŁBIŃSKI Marek 

  
d) 
  

lista nr 24 – KWW SŁAWOMIRA KOWALEWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOWALEWSKI Sławomir 

  – SZULC Teresa 

  
e) 
  

lista nr 26 – KWW MŁAWA 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 
wybrany: 

  – WASIŁOWSKI Krzysztof 

  
f) 
  

lista nr 27 – KWW WZM uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 
wybrany: 

  – LAMPKOWSKI Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 487; 
  4) głosów ważnych oddano 3 193; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – BOROWSKI Waldemar Henryk 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KRAJEWSKI Wojciech 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW SŁAWOMIRA KOWALEWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – WILAMOWSKI Marian 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW MŁAWA 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 
wybrany: 

  – PRUSINOWSKI Ryszard 

  
e) 
  

lista nr 27 – KWW WZM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali 
wybrani: 

  – OŚLIŹLOK Leszek 

  – PSZCZÓŁKOWSKA Halina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 22 171. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11 132 osób, to jest 

50,21% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 24 KW "WND" 

  4) lista nr 25 KWW LEWICA I WIARUS 

  5) lista nr 26 KWW RUCH SPOŁECZNY CZAS NA ZMIANY 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 768; 
  4) głosów ważnych oddano 2 619; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – BRZOZOWSKA Grażyna Bogusława 

  
b) 
  

lista nr 24 – KW "WND" uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali 
wybrani: 

  – JEZIORSKI Bogdan Piotr 

  – PLACKOWSKI Jerzy 

  – ZAWARTKO Mirosława Krystyna 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW RUCH SPOŁECZNY CZAS NA ZMIANY uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – BOROŃ Mirosława Wanda 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 436; 
  4) głosów ważnych oddano 2 260; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – SOSIŃSKI Tadeusz Andrzej 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – SOKOŁOWSKA Ewa Joanna 

  
c) 
  

lista nr 24 – KW "WND" uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali 
wybrani: 

  – BRZEZIŃSKI Ryszard Marian 

  – KOCAN Krystyna Regina 

  – MISZCZAK Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 534; 
  4) głosów ważnych oddano 2 378; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 24 – KW "WND" uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali 
wybrani: 

  – BILIŃSKI Roman Wiesław 

  – JADOU Ahmed 

  – NADRZYCKA Grażyna Ewa 

  – SEMPŁAWSKI Tadeusz 

  
b) 
  

lista nr 25 – KWW LEWICA I WIARUS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 
został wybrany: 

  – WIŚNIEWSKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 394; 
  4) głosów ważnych oddano 3 204; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BIELEC Karol 

  
b) 
  

lista nr 24 – KW "WND" uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali 
wybrani: 

  – BISIALSKI Krzysztof 

  – CIESIELSKI Marek Jerzy 

  – GERELUK Jacek Robert 

  – KOWALSKI Jacek 

  
c) 
  

lista nr 25 – KWW LEWICA I WIARUS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 
został wybrany: 

  – SIEWRUK Wawrzyniec 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 
Wybory do Rady Miasta Ostrów Mazowiecka 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18 408. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 890 osób, to jest 

59,16% uprawnionych do głosowania. 
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4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 
listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 23 KWW POROZUMIENIE-RAZEM 

  5) lista nr 24 KWW NASZE MIASTO OSTRÓW 

  6) lista nr 25 KWW "WSPÓLNE DOBRO" 

  7) lista nr 26 KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA OSTROWSKA" 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 920; 
  4) głosów ważnych oddano 3 727; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PĘKSA Andrzej 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – GROMEK Mirosław 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE-RAZEM uzyskała 3 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – BARTKIEWICZ Małgorzata 

  – KONRAD Bogusław 

  – LASKA Krzysztof 

  
d) 
  

lista nr 25 – KWW "WSPÓLNE DOBRO" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – LENDZIOSZEK Mateusz 

  – TUŁOWIECKI Andrzej Leszek 

  
e) 
  

lista nr 26 – KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA OSTROWSKA" uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SASINOWSKA Hanna Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 689; 
  4) głosów ważnych oddano 3 551; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – BĘBENEK Maria 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – HERMAN Beata 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE-RAZEM uzyskała 2 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – LISTWON Krzysztof 

  – ŁUKASZEWSKI Krzysztof 

  
d) 
  

lista nr 24 – KWW NASZE MIASTO OSTRÓW uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – DYLEWSKI Stanisław 

  
e) 
  

lista nr 25 – KWW "WSPÓLNE DOBRO" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – GAŁĄZKA Eugeniusz Piotr 

  – GODLEWSKI Lech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 281; 
  4) głosów ważnych oddano 3 138; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KRYCH Zbigniew 

  
b) 
  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE-RAZEM uzyskała 2 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – ŚWIEDZIŃSKI Roman Tadeusz 

  – ZALEWSKI Edward 

  
c) 
  

lista nr 25 – KWW "WSPÓLNE DOBRO" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 
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  – RÓWNY Mieczysław Stanisław 

  – WILCZYŃSKI Jacek 

  
d) 
  

lista nr 26 – KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA OSTROWSKA" uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – PODBIELSKI Edward Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 
Wybory do Rady Miasta Otwocka 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 35 108. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 16 439 osób, to jest 

46,82% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 24 KWW OTW 

  4) lista nr 25 KWW NASZ WSPÓLNY DOM 

  5) lista nr 26 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 204; 
  4) głosów ważnych oddano 5 024; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZARNOWSKA Jadwiga Marcela 

  – DZIEWANOWSKI Wojciech 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 
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  – ANTCZAK Ludwik Antoni 

  – BANY Michał Marian 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW OTW uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali 
wybrani: 

  – KORCZAK Leszek Konstanty 

  – MĄDRA Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 926; 
  4) głosów ważnych oddano 4 734; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOZŁOWSKI Bartłomiej 

  – ŚLIWA Marek 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KOSIŃSKI Robert Marek 

  – KUDLICKI Piotr Mateusz 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW OTW uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali 
wybrani: 

  – BASEK Artur 

  – GROTT Arkadiusz Eugeniusz 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – MARGIELSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 309; 
  4) głosów ważnych oddano 6 015; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – MĄDRY Krzysztof 

  – SZUFNAROWSKA Danuta 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – JURKIEWICZ Dorota Barbara 

  – LASKUS Kazimierz Mirosław 

  – WACHNICKI Witold Piotr 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW OTW uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali 
wybrani: 

  – BYLINKA Leszek 

  – SZCZEPANIAK Zbigniew Janusz 

  
d) 
  

lista nr 25 – KWW NASZ WSPÓLNY DOM uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – HAJDACKI Jacek Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 11. 
Wybory do Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19 967. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 728 osób, to jest 

53,73% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 25 KWW - BEZPARTYJNI I 

  4) lista nr 26 KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT 

  5) lista nr 27 KW SAMORZĄDOWE CENTRUM 

  6) lista nr 28 KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ 2010 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 010; 
  4) głosów ważnych oddano 2 888; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – OLBRYCH Paweł Maciej 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – RECHNIA Danuta Lidia 

  
c) 
  

lista nr 25 – KWW - BEZPARTYJNI I uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 

  – KUBIAK Krzyszkof Stanisław 

  – NADSTAWNY Zenon 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZYNKIEWICZ Wojciech 

  
e) 
  

lista nr 28 – KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ 2010 uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – MACHOWSKI Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 709; 
  4) głosów ważnych oddano 2 585; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PIETRZAK Andrzej Bartłomiej 

  
b) 
  

lista nr 25 – KWW - BEZPARTYJNI I uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 
został wybrany: 

  – PODGÓRSKI Robert Zenon 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LACH Grzegorz 

  – POSIEWKA Andrzej Stanisław 

  
d) 
  

lista nr 27 – KW SAMORZĄDOWE CENTRUM uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – ZDULSKA Rozalia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 495; 
  4) głosów ważnych oddano 2 374; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – STRÓŻ Karol Maciej 

  
b) 
  

lista nr 25 – KWW - BEZPARTYJNI I uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 

  – CHROMIŃSKA Jadwiga 

  – WROCHNA Stanisława 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – PYSZYŃSKA Dorota Jadwiga 

  
d) 
  

lista nr 28 – KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ 2010 uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – POSIEWKA Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 514; 
  4) głosów ważnych oddano 2 351; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – GÓRECKA Aleksandra 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – ZARZECZNA Bożena 

  
c) 
  

lista nr 25 – KWW - BEZPARTYJNI I uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 
został wybrany: 

  – GLIŃSKI Jacek Walenty 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BUGNO Zbigniew Marek 

  – RYTKO Dariusz Radosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 789 – 

  

Rozdział 12. 
Wybory do Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19 533. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 605 osób, to jest 

54,29% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 25 KWW KONSTANCIN-JEZIORNA XXI WIEKU 

  6) lista nr 26 KW NASZE MIASTO KONSTANCIN 

  7) lista nr 27 KWW PRAWO RODZINA SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  8) lista nr 28 KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT 

  9) lista nr 29 KW POROZUMIENIE OBYWATELI K-J 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 173; 
  4) głosów ważnych oddano 2 084; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LEWANDOWSKA Anna Grażyna 

  – ZIMA Mirosław Edward 

  
b) 
  

lista nr 25 – KWW KONSTANCIN-JEZIORNA XXI WIEKU uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – CHOJNOWSKA Grażyna Lucyna 

  
c) 
  

lista nr 27 – KWW PRAWO RODZINA SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – WOJDAK Włodzimierz Andrzej 

  
d) 
  

lista nr 28 – KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – MAGDZIARZ Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 606; 
  4) głosów ważnych oddano 2 490; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JANUSZKO Sebastian Karol 

  – JAŃCZUK Kazimierz 

  
b) 
  

lista nr 25 – KWW KONSTANCIN-JEZIORNA XXI WIEKU uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – STANKIEWICZ Piotr 

  
c) 
  

lista nr 27 – KWW PRAWO RODZINA SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SOWIŃSKA Jadwiga 

  
d) 
  

lista nr 28 – KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – KONOPKA Alfreda 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 798; 
  4) głosów ważnych oddano 2 708; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOSECKA Paulina Blanka 

  – ZYMER Tomasz Jaromir 

  
b) 
  

lista nr 25 – KWW KONSTANCIN-JEZIORNA XXI WIEKU uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – GRZEGORZEWSKI Adam Józef 

  
c) 
  

lista nr 27 – KWW PRAWO RODZINA SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SKOWROŃSKI Marek Stanisław 

  
d) 
  

lista nr 28 – KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BAJKOWSKI Ryszard Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 028; 
  4) głosów ważnych oddano 2 929; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – CIEŚLAWSKI Andrzej Tadeusz 

  
b) 
  

lista nr 25 – KWW KONSTANCIN-JEZIORNA XXI WIEKU uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KANABUS Sławomir 

  – ŚLIWKA Irena 

  
c) 
  

lista nr 26 – KW NASZE MIASTO KONSTANCIN uzyskała 1 mandat; radną 
z tej listy została wybrana: 

  – ŻMIGRODZKA-KONITZER Grażyna 

  
d) 
  

lista nr 27 – KWW PRAWO RODZINA SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KAFARA Andrzej Marek 

  
e) 
  

lista nr 28 – KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOMOSA Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 
Wybory do Rady Miejskiej w Piasecznie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 50 855. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23 953 osób, to jest 

47,10% uprawnionych do głosowania. 
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4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 
listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 25 KW SAMORZĄDOWE CENTRUM 

  4) lista nr 26 KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT 

  5) lista nr 28 KWW KLUB ROZWOJU: DROGI, AUTOBUSY, METRO 

  6) lista nr 29 KW NASZ SPORT I KULTURA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 772; 
  4) głosów ważnych oddano 7 539; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – NOWOCIN-KOWALCZYK Katarzyna 

  – OBŁOZA Piotr Tomasz 

  – SZWEYCER Elżbieta Maria 

  – WOŹNIAK Magdalena Anna 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ŻEGLIŃSKI Jacek Stefan 

  
c) 
  

lista nr 25 – KW SAMORZĄDOWE CENTRUM uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – WIERZCHOWSKI Józef 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – ORŁOWSKA Grażyna Leonarda 

  
e) 
  

lista nr 28 – KWW KLUB ROZWOJU: DROGI, AUTOBUSY, METRO 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – HUBL Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 642; 
  4) głosów ważnych oddano 7 423; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MARKOWSKA Bożena Elżbieta 

  – MIZERSKI Andrzej 

  – PUTKIEWICZ Daniel Stanisław 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – MUCHA Zbigniew Tadeusz 

  
c) 
  

lista nr 25 – KW SAMORZĄDOWE CENTRUM uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – WYSOCKA-JOŃSKA Dorota 

  
d) 
  

lista nr 28 – KWW KLUB ROZWOJU: DROGI, AUTOBUSY, METRO 
uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – BOROWSKA Teresa 

  
e) 
  

lista nr 29 – KW NASZ SPORT I KULTURA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – DUDEK Krzysztof Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 539; 
  4) głosów ważnych oddano 8 279; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KAMIŃSKI Łukasz Daniel 

  – ROSŁON Antoni Krzysztof 

  – SWAT Andrzej Stanisław 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – KALICIŃSKA Honorata 

  
c) 
  

lista nr 25 – KW SAMORZĄDOWE CENTRUM uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 
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  – KACZOROWSKI Wojciech 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – KRZYŻEWSKA Hanna 

  
e) 
  

lista nr 28 – KWW KLUB ROZWOJU: DROGI, AUTOBUSY, METRO 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SŁOWIK Mariusz 

  
f) 
  

lista nr 29 – KW NASZ SPORT I KULTURA uzyskała 1 mandat; radną z tej 
listy została wybrana: 

  – KŁOS Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 14. 
Wybory do Rady Miejskiej w Płońsku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18 257. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 060 osób, to jest 

49,62% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 22 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  6) lista nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZ. ZIEMI PŁOŃSKIEJ 

  7) lista nr 24 KWW H.ZIENKIEWICZA "PŁOŃSK NASZE MIASTO" 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 186; 
  4) głosów ważnych oddano 2 029; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 
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  – PIĄTKOWSKA Ewa Dorota 

  
b) 
  

lista nr 22 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FERSKI Andrzej Janusz 

  – ŻEBROWSKA Marianna Teresa 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE SAMORZ. ZIEMI PŁOŃSKIEJ 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MIKOŁAJEWSKA Jolanta Anna 

  – NIEDZIAŁKOWSKA Celina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 251; 
  4) głosów ważnych oddano 2 085; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – KRAJEWSKI Jerzy 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – ZIEMIŃSKA Irena 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KARWOWSKI Andrzej Piotr 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BLUSZCZ Wojciech Tomasz 

  
e) 
  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE SAMORZ. ZIEMI PŁOŃSKIEJ 
uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – KOZERA Teresa Emilia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 032; 
  4) głosów ważnych oddano 1 845; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – JÓŹWIAK Jan Aleksander 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – SZULC Teresa Jadwiga 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ALEKSANDROWICZ Zygmunt 

  
d) 
  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE SAMORZ. ZIEMI PŁOŃSKIEJ 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KALINOWSKA MICHALAK Małgorzata Kazimiera 

  – ROSIAK Bożenna Monika 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 591; 
  4) głosów ważnych oddano 2 363; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – MALICKI Arkadiusz 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – DZITOWSKA Bożena Weronika 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUCIŃSKI Władysław 

  – TUCHOLSKI Krzysztof 

  
d) 
  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE SAMORZ. ZIEMI PŁOŃSKIEJ 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BIERNATOWICZ Krzysztof Zdzisław 

  – PIETRASIK Andrzej Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 15. 
Wybory do Rady Miejskiej w Piastowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18 434. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 375 osób, to jest 

45,43% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 23 KWW NASZ PIASTÓW - WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  5) lista nr 24 KWW POROZUMIENIE DLA PIASTOWA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 939; 
  4) głosów ważnych oddano 2 849; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUBICKI Marek Andrzej 

  – OLEJNIK Iwona Maria 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – URBANEK Elżbieta 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW NASZ PIASTÓW - WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KORCZAK Agata 

  – SZUPLEWSKI Grzegorz Waldemar 

  
d) 
  

lista nr 24 – KWW POROZUMIENIE DLA PIASTOWA uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – SMOLAGA Krzysztof Paweł 

  – ZAWIŚLAK Wojciech Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 934; 
  4) głosów ważnych oddano 2 815; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAKOWSKI Maciej 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – IDŹKOWSKA Maria 

  – ZIÓŁEK Maria 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW NASZ PIASTÓW - WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BRZEZIŃSKI Zdzisław Stanisław 

  – CZYŻ Aneta Renata 

  – DYMEK Kazimierz 

  
d) 
  

lista nr 24 – KWW POROZUMIENIE DLA PIASTOWA uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – LEWANDOWICZ Stanisław Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 502; 
  4) głosów ważnych oddano 2 440; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JANKOWSKI Krzysztof Tomasz 

  – LATEK Marek Witold 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 
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  – KALETA Bogusław Stanisław 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW NASZ PIASTÓW - WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KWATEK Monika 

  – SARNACKI Tomasz 

  – WÓJCIKOWSKA Katarzyna 

  
d) 
  

lista nr 24 – KWW POROZUMIENIE DLA PIASTOWA uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZALEŚNY Jacek Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 
Wybory do Rady Miejskiej w Pruszkowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 45 255. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18 350 osób, to jest 

40,55% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 23 KWW SPP 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 870; 
  4) głosów ważnych oddano 3 702; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – GAWKOWSKI Wojciech 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 
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  – WRÓBLEWSKI Andrzej 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW SPP uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali 
wybrani: 

  – MAJEWSKI Adam 

  – MALISZEWSKI Mieczysław Antoni 

  – MOCZUŁO Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 134; 
  4) głosów ważnych oddano 4 968; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GÓRNIAK-USZYŃSKA Halina Anna 

  – WRONA Maciej 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – DEPTUSZEWSKI Mariusz Zbigniew 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW SPP uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali 
wybrani: 

  – KURZELA Andrzej Leszek 

  – RYBCZYŃSKI Jacek 

  – WACŁAWEK Henryk Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 592; 
  4) głosów ważnych oddano 4 342; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FABIJANIAK Seweryn Zbigniew 

  – HEJNOWICZ Anna-Maria 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 
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  – MAZUR Kazimierz Szczepan 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW SPP uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali 
wybrani: 

  – CHLEBIŃSKI Karol Andrzej 

  – HABIERA Zbigniew Bogusław 

  – OLSZAK Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 754; 
  4) głosów ważnych oddano 4 534; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOBROWOLSKA Julita 

  – DUBIEL Magdalena 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – OSIŃSKI Józef 

  – POROWSKI Czesław Kazimierz 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW SPP uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali 
wybrani: 

  – KULPA Eugeniusz Jan 

  – SZYDŁAK Krystyna Władysława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 
Wybory do Rady Miejskiej w Brwinowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18 478. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 198 osób, to jest 

55,19% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 23 KWW RAZEM DLA ROZWOJU 

  4) lista nr 24 KWW WSPÓLNOTA GMINY 

  5) lista nr 26 KWW ARKA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE" 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 828; 
  4) głosów ważnych oddano 2 738; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 23 – KWW RAZEM DLA ROZWOJU uzyskała 1 mandat; radną z tej 
listy została wybrana: 

  – CHRZANOWSKA Wanda Teresa 

  
b) 
  

lista nr 24 – KWW WSPÓLNOTA GMINY uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – GUZIK Andrzej 

  – SITNIK Jadwiga Marianna 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW ARKA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE" uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SZMYT Maciej Wiktor 

  – WYSOCKI Rafał Artur 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 146; 
  4) głosów ważnych oddano 3 035; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – RYBKA Alfreda Henryka 

  
b) 
  

lista nr 23 – KWW RAZEM DLA ROZWOJU uzyskała 2 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 



– 803 – 

  

  – FALKOWSKI Krzysztof 

  – KUCHARSKA Małgorzata Mirosława 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW WSPÓLNOTA GMINY uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – OLENDEREK Marek Adam 

  – TYBUŚ Henryk 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW ARKA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE" uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KURZĄDKOWSKI Zbigniew Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 812; 
  4) głosów ważnych oddano 1 758; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – VAN DE BOEL Sophia Maria Theodora 

  
b) 
  

lista nr 23 – KWW RAZEM DLA ROZWOJU uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – ZIELIŃSKI Mieczysław Jan 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW WSPÓLNOTA GMINY uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – GÓRNIAK Aldona 

  – RAKOWIECKI Sławomir Wacław 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW ARKA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE" uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BARANOWSKI Mariusz Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 412; 
  4) głosów ważnych oddano 2 362; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 
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  – PRECIGS Andrzej Cezary 

  
b) 
  

lista nr 23 – KWW RAZEM DLA ROZWOJU uzyskała 2 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – BARTOSIK Zbigniew Tadeusz 

  – KRZEMIŃSKI Dariusz Sławomir 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW WSPÓLNOTA GMINY uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – MOTYCZYŃSKI Stanisław Franciszek 

  – NOWOCIEŃ Jarosław Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 
Wybory do Rady Miejskiej w Pułtusku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18 974. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 058 osób, to jest 

53,01% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 21 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIEZIEMIPUŁTUSKIEJ 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 248; 
  4) głosów ważnych oddano 3 035; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – MITKOWSKI Andrzej Marek 

  – RUTKOWSKI Ryszard 

  – WYDRA Andrzej 

  
b) 
  

lista nr 21 – KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIEZIEMIPUŁTUSKIEJ 
uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KISIEL Michał 

  – ŁASZCZYCH Henryk Edward 

  – PIÓREK Franciszek Remigiusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 564; 
  4) głosów ważnych oddano 2 347; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – KRASUCKA Róża Jadwiga 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – NALEWAJK Adam 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIEZIEMIPUŁTUSKIEJ 
uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRYSIAK Sławomir 

  – PIEŃKOS Bogdan 

  – SKRZYPEK Roman Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 244; 
  4) głosów ważnych oddano 2 056; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 
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  – BEFINGER Ryszard Feliks 

  – GEMZA Cezary 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRÓL Marek Leonard 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIEZIEMIPUŁTUSKIEJ 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PURGACZ Ireneusz 

  – ZAREMBA Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 002; 
  4) głosów ważnych oddano 1 873; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – KOWALSKA Beata Joanna 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PREWĘCKI Adam 

  
c) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KWIATKOWSKI Andrzej Bolesław 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIEZIEMIPUŁTUSKIEJ 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DĘBSKI Wojciech 

  – KORBAL Maria Rozalia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 19. 
Wybory do Rady Miasta w Pionkach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16 708. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 199 osób, to jest 

49,07% uprawnionych do głosowania. 
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4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 
listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 26 KWW ROMUALDA ZAWODNIKA WSPÓLNE PIONKI 

  5) lista nr 27 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  6) lista nr 28 KWW TERAZ PIONKI 

  7) lista nr 29 KWW PIONKI - CZAS NA ZMIANY 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 011; 
  4) głosów ważnych oddano 1 928; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – GRZYB Grzegorz Wincenty 

  – MUCHA Janusz Witold 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – PACAN Stanisław 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW ROMUALDA ZAWODNIKA WSPÓLNE PIONKI 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DĄBROWSKI Adam Leonard 

  
d) 
  

lista nr 29 – KWW PIONKI - CZAS NA ZMIANY uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – KOPCZYŃSKA Maria Alicja 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 024; 
  4) głosów ważnych oddano 1 882; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



– 808 – 

  

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – GUZA Piotr Przemysław 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – MYŚLIWIEC Kazimierz 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KUC Marek 

  – MIRKA Tomasz 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW ROMUALDA ZAWODNIKA WSPÓLNE PIONKI 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SOKOŁOWSKI Krzysztof Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 844; 
  4) głosów ważnych oddano 1 700; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – TOSZA Bohdan Norbert 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KĘSKA Dariusz 

  – PAWŁOWSKI Krzysztof 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW ROMUALDA ZAWODNIKA WSPÓLNE PIONKI 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŚMIETANKA Łukasz Dariusz 

  
d) 
  

lista nr 29 – KWW PIONKI - CZAS NA ZMIANY uzyskała 1 mandat; radnym 
z tej listy został wybrany: 

  – MIŚKIEWICZ Krzysztof Sylwester 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 320; 
  4) głosów ważnych oddano 2 168; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
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liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – FIGURSKA Ewa Anna 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – DOLEGA Dariusz 

  – MĄKOSA Julita Halina 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW ROMUALDA ZAWODNIKA WSPÓLNE PIONKI 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GIEMZA Elżbieta 

  – MAJCHER Jolanta 

  
d) 
  

lista nr 29 – KWW PIONKI - CZAS NA ZMIANY uzyskała 1 mandat; radnym 
z tej listy został wybrany: 

  – BOGUSZ Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 20. 
Wybory do Rady Miejskiej w Sochaczewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30 653. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14 040 osób, to jest 

45,80% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 24 KWW "NASZE MIASTO" 

  5) lista nr 25 KWW PRZYMIERZE 2010 

  6) lista nr 26 KWW SOCHACZEWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  7) lista nr 27 KWW SOCHACZEWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  8) lista nr 28 KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 664; 
  4) głosów ważnych oddano 3 452; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KISIOŁEK Ireneusz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KACZMAREK Sylwester 

  – KOSSAKOWSKA Urszula 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW "NASZE MIASTO" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 
został wybrany: 

  – WOJEWODA Jakub Jeremiasz 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW SOCHACZEWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WACHOWSKI Stanisław Zbigniew 

  
e) 
  

lista nr 28 – KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – OTRĘBA Bartosz Daniel 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 642; 
  4) głosów ważnych oddano 3 435; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – PAWLAK Urszula Henryka 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KARAŚ Arkadiusz Włodzimierz 

  – MAŁECKI Maciej 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW SOCHACZEWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZDZIESZYŃSKI Sylwester 

  
d) 
  

lista nr 28 – KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – OBRĄCZKA Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 592; 
  4) głosów ważnych oddano 3 402; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PIĄTKIEWICZ Paweł Edward 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – DORYWALSKI Sławomir 

  – GONTA Jolanta Krystyna 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW SOCHACZEWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – DYBIEC Krystyna 

  
d) 
  

lista nr 28 – KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – PODSĘDEK Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 142; 
  4) głosów ważnych oddano 2 936; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – CICHOCKI Marcin 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – KOZBUCH Teresa 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW "NASZE MIASTO" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 
został wybrany: 

  – CZUBACKI Bogumił Zbigniew 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW SOCHACZEWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – STASIAK Edward Kazimierz 

  
e) 
  

lista nr 28 – KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – RUTKOWSKI August 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 21. 
Wybory do Rady Miejskiej w Błoniu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16 424. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 859 osób, to jest 

53,94% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  2) lista nr 22 KW STOWARZYSZENIA "ZGODA I ROZWÓJ" 

  3) lista nr 23 KWW ZENONA RESZKI "BŁONIE- PRZYSZŁOŚĆ" 

  4) lista nr 24 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 499; 
  4) głosów ważnych oddano 2 350; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 23 – KWW ZENONA RESZKI "BŁONIE- PRZYSZŁOŚĆ" uzyskała 
3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SZYMAŃSKA Helena 

  – URASZEWSKI Jarosław Emil 

  – WAŚNIEWSKA Irena Anna 

  
b) 
  

lista nr 24 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KOŁOTA Marcin Jarosław 

  – SIERAKOWSKI Tomasz Piotr 

  – WIECZOREK Cezary Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 257; 
  4) głosów ważnych oddano 3 089; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – WIŚNIEWSKI Przemysław 

  
b) 
  

lista nr 23 – KWW ZENONA RESZKI "BŁONIE- PRZYSZŁOŚĆ" uzyskała 
4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FUGLEWICZ Jacek 

  – GUZIK Janusz Franciszek 

  – TRYNISZEWSKA Elżbieta Teresa 

  – ZALEWSKA Monika 

  
c) 
  

lista nr 24 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIEŚLAK Jacek 

  – HERNIK Jarosław Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 103; 
  4) głosów ważnych oddano 2 954; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – BAKON Roman Mieczysław 

  
b) 
  

lista nr 23 – KWW ZENONA RESZKI "BŁONIE- PRZYSZŁOŚĆ" uzyskała 
5 mandatów; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BANASZKIEWICZ Grzegorz Tomasz 

  – KOŚCIŃSKA Grażyna Maria 

  – KSIĄŻEK Marek Bogusław 

  – PODYMA Ewa Barbara 

  – WIELOGÓRSKA Barbara Józefa 

  
c) 
  

lista nr 24 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZAPLICKI Stanisław Jan 

  – LUDWIN-WŁASZCZUK Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 22. 
Wybory do Rady Miejskiej w Łomiankach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17 636. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 080 osób, to jest 

57,16% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 21 KWW "TWOJE ŁOMIANKI" 

  3) lista nr 22 KWW ŁĄCZĄ NAS ŁOMIANKI 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 573; 
  4) głosów ważnych oddano 3 445; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 



– 815 – 

  

  – IWASZKO Piotr Jan 

  – KUĆKOWSKA Katarzyna Maria 

  – MAKSIM - WÓJCICKA Sylwia Agnieszka 

  – SIDORZAK Ewa Janina 

  
b) 
  

lista nr 21 – KWW "TWOJE ŁOMIANKI" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – LASKOWSKA Sławomira Stanisława 

  – NASTULA Paweł Marcin 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW ŁĄCZĄ NAS ŁOMIANKI uzyskała 2 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – MAZAN Jan Maria 

  – POROWSKI Grzegorz Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 116; 
  4) głosów ważnych oddano 3 993; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – NAWOTKA Renata Monika 

  – RUSINEK Tomasz Paweł 

  – WOLANIN Piotr Robert 

  – ZIELSKI Marek Jarosław 

  
b) 
  

lista nr 21 – KWW "TWOJE ŁOMIANKI" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – RUSIECKI Piotr Jerzy 

  – ZALEWSKA Maria Jolanta 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW ŁĄCZĄ NAS ŁOMIANKI uzyskała 2 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – BERGER Wojciech Tadeusz 

  – GRĄDZKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 391; 
  4) głosów ważnych oddano 2 351; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ETIENNE Marcin 

  – STANIAK Henryk 

  
b) 
  

lista nr 21 – KWW "TWOJE ŁOMIANKI" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – KŁÓDKIEWICZ Bogdan Ryszard 

  – WAWER Krzysztof Marek 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW ŁĄCZĄ NAS ŁOMIANKI uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KACZYŃSKI Kamil 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 23. 
Wybory do Rady Miasta Marki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19 335. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 074 osób, to jest 

41,76% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 27 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  4) lista nr 28 KW MARECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 456; 
  4) głosów ważnych oddano 2 380; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – WERELICH Arkadiusz Adam 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – ŚWIĘCZKOWSKA Danuta Janina 

  
c) 
  

lista nr 27 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PRZYBYSZ-PIWKO Maria Elżbieta 

  – STEFANIAK Danuta 

  
d) 
  

lista nr 28 – KW MARECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHOROŚ Bogdan Ryszard 

  – JAROCH Michał Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 348; 
  4) głosów ważnych oddano 2 267; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PNIEWSKI Paweł 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – DEC Radosław Kamil 

  
c) 
  

lista nr 27 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BRZOZOWSKA Elżbieta Agnieszka 

  – LUŻYŃSKA Agnieszka 

  – WERCZYŃSKI Janusz 

  
d) 
  

lista nr 28 – KW MARECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MIECHOWICZ Grzegorz Jan 

  – PIOTROWSKI Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 270; 
  4) głosów ważnych oddano 3 161; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BORYCZKO Dariusz Artur 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – ADAMCZYK Paweł Marcin 

  – BRZEZIŃSKA Izabela 

  
c) 
  

lista nr 27 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PASZKIEWICZ Urszula Anna 

  – SZCZEPANOWSKI Marek 

  
d) 
  

lista nr 28 – KW MARECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE 
uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ORYCH Jacek 

  – PIETRUCHA Dariusz Sylwester 

  – SKŁODOWSKI Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 24. 
Wybory do Rady Miasta Ząbki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19 911. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 343 osób, to jest 

46,92% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 26 KWW SIS KRZYSZTOFA SŁOMKI 

  4) lista nr 27 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 221; 
  4) głosów ważnych oddano 4 007; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHIBOWSKI Andrzej 

  – KUKIEŁKA Łukasz Piotr 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – GMITRZUK Agnieszka 

  – KUBICKI Marcin 

  – PERKOWSKI Robert 

  – SIWEK Grzegorz 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW SIS KRZYSZTOFA SŁOMKI uzyskała 1 mandat; radnym 
z tej listy został wybrany: 

  – POLKOWSKI Wojciech 

  
d) 
  

lista nr 27 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GUT Wojciech Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 674; 
  4) głosów ważnych oddano 2 521; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – MASTALERSKA Agnieszka 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 
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  – DĄBROWSKA Zofia 

  – GUZOWSKA Maria Elżbieta 

  – ŚWIĄTKIEWICZ Robert Adam 

  – UŚCIŃSKI Paweł Dominik 

  
c) 
  

lista nr 27 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – IGNACZAK Agnieszka Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 448; 
  4) głosów ważnych oddano 2 354; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KALATA Tomasz 

  – KAMIŃSKA Monika 

  – KUROWSKA Zyta 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – BŁAWDZIEWICZ Krzysztof Jerzy 

  – POBOŻY Paweł 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW SIS KRZYSZTOFA SŁOMKI uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DĄBROWSKA Joanna 

  – STACHERA Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 25. 
Wybory do Rady Miejskiej w Radzyminie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16 600. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 104 osób, to jest 

48,82% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  4) lista nr 26 KWW ZIEMIA RADZYMIŃSKA 

  5) lista nr 27 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 716; 
  4) głosów ważnych oddano 1 633; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – FABISIAK Mirosław 

  – WNUK Cezary Franciszek 

  
b) 
  

lista nr 25 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHEŁCHOWSKI Wojciech 

  – DYNIEWICZ Małgorzata Ewa 

  
c) 
  

lista nr 27 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 
uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – DARKA Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 088; 
  4) głosów ważnych oddano 1 999; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – BONECKA Halina Justyna 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 
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  – GODLEWSKI Marcin 

  
c) 
  

lista nr 25 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – CAŁKA Ewa Mariola 

  
d) 
  

lista nr 27 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DĄBROWSKI Paweł Zbigniew 

  – JĘDRASIK Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 1 984; 
  4) głosów ważnych oddano 1 919; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – ŚMIAŁKOWSKA Małgorzata Beata 

  
b) 
  

lista nr 25 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BRODZIAK Marek 

  – JÓŚK Teresa Anna 

  – KLIMEK Dariusz 

  
c) 
  

lista nr 27 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 
uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – GORYSZEWSKA Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 316; 
  4) głosów ważnych oddano 2 222; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – JANKOWSKI Konrad 

  – RADZISZEWSKI Tadeusz 

  
b) 
  

lista nr 25 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – JABŁOŃSKI Zbigniew 

  – PAŁASZEWSKA Krystyna 

  
c) 
  

lista nr 27 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – STANISŁAWSKI Włodzimierz Grzegorz 

  – WOŁYNKO Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 26. 
Wybory do Rady Miejskiej w Wołominie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 39 942. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18 697 osób, to jest 

46,81% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 25 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  5) lista nr 26 KWW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY-SKW2010 

  6) lista nr 27 KWW SKW PRAWICY 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 133; 
  4) głosów ważnych oddano 4 936; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – WIĘCH Grażyna Anastazja 

  
b) 
  

lista nr 25 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – DUTKIEWICZ Marcin 

  – MILEWSKI Michał 

  – PLICHTA Wojciech Tadeusz 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY-SKW2010 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GÓRSKI Marek 

  – SZEWCZYK Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 428; 
  4) głosów ważnych oddano 4 234; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – DĘBKOWSKA Arleta Maria 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – BEREDA Adam 

  – MADZIAR Ryszard Jan 

  
c) 
  

lista nr 25 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – PEŁSZYK Joanna 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY-SKW2010 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BIAŁY Rafał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 752; 
  4) głosów ważnych oddano 4 546; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – WYTRYKUS Krzysztof Tadeusz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 
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  – LUBIAK Katarzyna 

  – TARAPATA Kazimierz 

  
c) 
  

lista nr 25 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WIATRAK Emil 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY-SKW2010 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŻELEZIK Andrzej Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 384; 
  4) głosów ważnych oddano 4 216; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – SULICH Igor Sebastian 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – CZARZASTY Leszek Józef 

  – JUGREW Dimitar 

  
c) 
  

lista nr 25 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOZACZKA Dominik 

  
d) 
  

lista nr 26 – KWW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY-SKW2010 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRAWCZYK Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 27. 
Wybory do Rady Miejskiej w Wyszkowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30 412. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14 797 osób, to jest 

48,66% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 23 KWW SOLIDARNI-NIEZALEŻNI 

  5) lista nr 24 KWW PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA 

  6) lista nr 25 KWW G-P WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 457; 
  4) głosów ważnych oddano 4 165; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – TUREK Kazimierz 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – NASIADKA Stanisław 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ZAREMBA Eugeniusz 

  
d) 
  

lista nr 25 – KWW G-P WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DUDZIK Władysław Jan 

  – ROJEK Wojciech Zbigniew 

  – WRÓBEL Sławomir Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 985; 
  4) głosów ważnych oddano 4 742; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 
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  – GAŁĄZKA Zofia 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – CHODKOWSKI Wojciech 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – WARPAS Adam 

  
d) 
  

lista nr 23 – KWW SOLIDARNI-NIEZALEŻNI uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – SZCZERBA Adam 

  
e) 
  

lista nr 24 – KWW PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PIĄTEK Andrzej Władysław 

  
f) 
  

lista nr 25 – KWW G-P WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ABRAMCZYK Jan 

  – WYSZYŃSKI Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 355; 
  4) głosów ważnych oddano 5 111; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BACHAŃSKI Jacek Robert 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRUK Jerzy 

  – SOSNOWSKA Lucyna 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – SOBIESKI Krzysztof 

  – TAUTER Marek Zdzisław 

  
d) 
  

lista nr 24 – KWW PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 
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  – DZIUBŁOWSKI Jan 

  
e) 
  

lista nr 25 – KWW G-P WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BIERNACKI Józef 

  – PIÓRKOWSKA Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 28. 
Wybory do Rady Miasta Żyrardowa 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 32 776. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 15 060 osób, to jest 

45,95% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 23 KWW WSPÓLNOTA I CENTRUM 

  5) lista nr 24 KWW ŻYRARDÓW - TAK PO PROSTU 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 430; 
  4) głosów ważnych oddano 5 155; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOZŁOWSKA Anna Maria 

  – NAZIĘBŁO Jerzy 

  – SUCHECKA Wiesława Maria 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 
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  – MIRGOS Ryszard Jan 

  – ROSIŃSKI Marcin Hubert 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW WSPÓLNOTA I CENTRUM uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – CHRZANOWSKI Lucjan Krzysztof 

  – RATAJCZYK Grzegorz Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 192; 
  4) głosów ważnych oddano 4 839; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GEJCYG Jarosław Paweł 

  – LOPPE Robert Dariusz 

  – SUSKI Sławomir Andrzej 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIWISZ Krzysztof Roman 

  – JANKOWSKI Jerzy Wojciech 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW WSPÓLNOTA I CENTRUM uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – MARZĘDA-PRZYBYSZ Beata Katarzyna 

  – ZIELIŃSKI Bogdan Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 438; 
  4) głosów ważnych oddano 4 147; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – FIBICH Hanna Katarzyna 

  – SKROBISZ Roman 

  – WILK Andrzej Zbigniew 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – TRELIŃSKI Marek Marian 

  – ZUBOWICZ Tomasz Bronisław 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW WSPÓLNOTA I CENTRUM uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – DUKACZEWSKI Maciej Ireneusz 

  
d) 
  

lista nr 24 – KWW ŻYRARDÓW - TAK PO PROSTU uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – CZUBAK Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział III 
Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 

 

Rozdział 1. 
Wybory do Rady Miasta Ostrołęki 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 43 136. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20 244 osób, to jest 

46,93% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 20 KW TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OSTROŁĘKI 

  6) lista nr 21 KWW "NOWA OSTROŁĘKA Z RAFAŁEM DYMERSKIM" 

  7) lista nr 22 KWW "NASZA OSTROŁĘKA" 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 427; 
  4) głosów ważnych oddano 6 075; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – SZCZUBEŁEK Anna Barbara 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – DĄBKOWSKI Mirosław 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – MACIAK Dariusz 

  – ŻUKOWSKI Ryszard 

  
d) 
  

lista nr 20 – KW TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OSTROŁĘKI uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZCZUBEŁEK Wiesław Cezary 

  
e) 
  

lista nr 21 – KWW "NOWA OSTROŁĘKA Z RAFAŁEM DYMERSKIM" 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BRALSKI Dariusz Artur 

  
f) 
  

lista nr 22 – KWW "NASZA OSTROŁĘKA" uzyskała 1 mandat; radną z tej 
listy została wybrana: 

  – SOSNOWSKA Grażyna Lilla 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 604; 
  4) głosów ważnych oddano 6 289; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KLECZKOWSKI Maciej 

  – KOT Sławomir 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 
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  – JAWOROWSKA Magdalena 

  – NOSEK Irena 

  – PŁOCHA Grzegorz 

  
c) 
  

lista nr 20 – KW TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OSTROŁĘKI uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – NIEDZIÓŁKA Andrzej Adam 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW "NASZA OSTROŁĘKA" uzyskała 2 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – PIAŚCIŃSKI Wiesław 

  – ZARZYCKI Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 213; 
  4) głosów ważnych oddano 6 892; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – ANTOŚKIEWICZ Piotr Robert 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – POPIELARZ Mariusz Piotr 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – GRABOWSKI Jerzy 

  – KOTOWSKI Janusz Józef 

  – ŻEBROWSKA-ROSAK Ewa 

  
d) 
  

lista nr 20 – KW TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OSTROŁĘKI uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GIERS Tadeusz 

  
e) 
  

lista nr 21 – KWW "NOWA OSTROŁĘKA Z RAFAŁEM DYMERSKIM" 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DYMERSKI Rafał Janusz 

  
f) 
  

lista nr 22 – KWW "NASZA OSTROŁĘKA" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – KACZYŃSKI Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 2. 
Wybory do Rady Miasta Płocka 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
25 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 101 077. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 46 995 osób, to jest 

46,49% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 20 KW STOWARZYSZENIE "NASZ KRAJ" 

  6) lista nr 21 KW NASZE MIASTO PŁOCK 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 820; 
  4) głosów ważnych oddano 11 334; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – HETKOWSKI Wojciech Wiesław 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – NIEDZIELAK Aniela Honorata 

  
c) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAROSZEWSKI Artur Robert 

  – OLEJNIK Joanna Ewa 

  
d) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 
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  – KOLCZYŃSKI Tomasz Zdzisław 

  – KUBERA Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 13 383; 
  4) głosów ważnych oddano 12 820; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – MUSIAŁ Bożena 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GAPIŃSKA Elżbieta Teresa 

  – MALISZEWSKI Tomasz 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – BRZESKI Leszek 

  – KOLCZYŃSKI Paweł 

  – KULPA Wioletta Maria 

  
d) 
  

lista nr 20 – KW STOWARZYSZENIE "NASZ KRAJ" uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – LATARSKI Lech Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 939; 
  4) głosów ważnych oddano 9 370; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – IWANIAK Arkadiusz 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – SIEMIĄTKOWSKI Roman Wiesław 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 



– 835 – 

  

  – MILEWSKI Mirosław Marian 

  – SEWERYNIAK Jerzy Kazimierz 

  
d) 
  

lista nr 21 – KW NASZE MIASTO PŁOCK uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – SKUBISZEWSKI Dariusz Włodzimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 853; 
  4) głosów ważnych oddano 11 181; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – LEWANDOWSKA Magdalena 

  – NOWICKI Piotr Łukasz 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BUCZKOWSKI Krzysztof 

  – KRAS Artur Bolesław 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – CIEŚLIK Grażyna Bożena 

  – KORGA Tomasz 

  
d) 
  

lista nr 20 – KW STOWARZYSZENIE "NASZ KRAJ" uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – JASION Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 
Wybory do Rady Miejskiej w Radomiu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
28 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178 074. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 74 360 osób, to jest 

41,76% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 26 KWW KOCHAM RADOM 

  6) lista nr 28 KW STOWARZYSZENIA RADOMIANIE RAZEM 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 15 201; 
  4) głosów ważnych oddano 14 635; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – KARAŚ Bohdan Mieczysław 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GOLKA Marek Jan 

  – ZAWODNIK Jerzy 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – FISZER Robert Maciej 

  – KOSZTOWNIAK Andrzej Tomasz 

  – REJCZAK Mirosław Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 13 444; 
  4) głosów ważnych oddano 13 003; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 
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  – PSZCZOŁA Jan 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KORDZIŃSKI Waldemar Marian 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KOTWICKI Piotr 

  – SOŃTA Przemysław Krzysztof 

  – WÓJCIK Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 14 724; 
  4) głosów ważnych oddano 14 198; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – KRAWCZYK Zenon Zdzisław 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BOJARSKI Włodzimierz Józef 

  
c) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – NESKA Zbigniew Piotr 

  
d) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – SOŃTA Karol 

  – STASZEWSKI Kazimierz 

  
e) 
  

lista nr 28 – KW STOWARZYSZENIA RADOMIANIE RAZEM uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SŁOŃ Teodora 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 18 082; 
  4) głosów ważnych oddano 17 590; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZPRENDAŁOWICZ Piotr Jerzy 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – FAŁEK Ryszard Jan 

  – PACHOLEC Jerzy 

  – SZARY Marek 

  
c) 
  

lista nr 26 – KWW KOCHAM RADOM uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 
został wybrany: 

  – KLUZIŃSKI Jakub Daniel 

  
d) 
  

lista nr 28 – KW STOWARZYSZENIA RADOMIANIE RAZEM uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WOŹNIAK Kazimierz Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 12 909; 
  4) głosów ważnych oddano 12 421; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – WŁODARCZYK Adam Wojciech 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – WĘDZONKA Wiesław 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – BOCHEŃSKI Adam Sławomir 

  – KOWALSKI Jakub Piotr 

  – PÓŁBRATEK Małgorzata Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 
Wybory do Rady Miasta Siedlce 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
23 radnych. 
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 60 362. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28 472 osób, to jest 

47,17% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 21 KW STS 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 133; 
  4) głosów ważnych oddano 6 846; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – PIWOŃSKI Zbigniew 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOBIJAŃSKI Mariusz Jan 

  – NAROJEK Paweł Tomasz 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KACPRZAK Bogumił Stanisław 

  – MYSZKOWSKI Jerzy 

  
d) 
  

lista nr 21 – KW STS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAZURKIEWICZ Arkadiusz Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 960; 
  4) głosów ważnych oddano 7 673; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
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liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – BOBRYK Adam 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KORDECKI Marek 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KUDELSKI Wojciech Józef 

  – SKUP Jadwiga 

  – SOMLA Stefan Marek 

  
d) 
  

lista nr 21 – KW STS uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SOCHACKA Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 921; 
  4) głosów ważnych oddano 5 761; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ARASZKIEWICZ Tomasz 

  – PODUCH Lech 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – GŁOWACKI Jarosław 

  – KOZIOŁ Bogdan Piotr 

  
c) 
  

lista nr 21 – KW STS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – NIEDZIÓŁKA Henryk Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 458; 
  4) głosów ważnych oddano 7 183; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
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liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GARBACZEWSKI Jacek Rafał 

  – KARAŚ Piotr Tomasz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – HĘCIAK Stefania Maria 

  – KALICKI Stefan 

  – ORZEŁOWSKI Mariusz 

  
c) 
  

lista nr 21 – KW STS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – TOMCZUK Adam Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział IV 
Wybory do Rady m. st. Warszawy 

 

Rozdział 1. 
Wybory do Rady m.st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
60 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 341 788. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 647 785 osób, to jest 

48,28% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 82 739; 
  4) głosów ważnych oddano 79 366; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – RZOŃCA Marcin Andrzej 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BITNER Michał Piotr 

  – JEZIERSKA-GIEROBA Marta 

  – MALINOWSKA-GRUPIŃSKA Ewa Dorota 

  – NEHREBECKA-BYCZEWSKA Anna Teresa 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KRAJEWSKI Jarosław Karol 

  – KROPIWNICKI Andrzej Przemysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68 114; 
  4) głosów ważnych oddano 65 236; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – CIECIURA Adam 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZERWOSZ Magdalena 

  – LECH Paweł Piotr 

  – LUTOMIRSKA Dorota Małgorzata 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KWIATKOWSKI Adam Mariusz 

  – SZYSZKO Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 88 674; 
  4) głosów ważnych oddano 85 224; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
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liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – LEGIERSKI Krystian 

  – TYSIĄC Alicja Agnieszka 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SZOSTAKOWSKI Jarosław Sergiusz 

  – SZREDER Maria Izabella 

  – WIŚNIEWSKA-NAJGEBAUER Joanna Anna 

  – ZAKRZEWSKA Małgorzata Katarzyna 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – CIEŚLIKOWSKI Jacek Marcin 

  – MAĆKOWIAK Jarosława Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 48 432; 
  4) głosów ważnych oddano 46 169; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – GOLIMONT Andrzej Marcin 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZAYKOWSKI Michał 

  – HOFFMAN Marcin Włodzimierz 

  – ŻUBER-ZIELICZ Małgorzata 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – SERZYCKI Michał Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 71 958; 
  4) głosów ważnych oddano 68 978; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – SYBILSKI Tomasz Marcin 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DUBIEL Zbigniew 

  – JAKOWICKA Agnieszka Katarzyna 

  – MAZUREK Piotr 

  – PABISIAK Anna Elżbieta 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – DWORCZYK Michał Paweł 

  – FIGURA Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 52 749; 
  4) głosów ważnych oddano 50 071; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – WIERZBICKI Sebastian 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOLCZEWSKI Dariusz Dominik 

  – GAJEWSKA Aleksandra Małgorzata 

  – ZBIŃKOWSKA Dorota Anna 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – CIERPISZ Zbigniew Adam 

  – MACIEJOWSKI Maciej Juliusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87 838; 
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  4) głosów ważnych oddano 82 866; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Paulina Krystyna 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRUSZKA Jolanta 

  – KALBARCZYK Piotr Eugeniusz 

  – KRAJEWSKA Ligia 

  – MASNY Ewa 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – MELAK Andrzej Józef 

  – ZDZIKOT Tomasz Władysław 

  – ŻEBROWSKA Alicja 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68 446; 
  4) głosów ważnych oddano 66 465; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA Małgorzata 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAWORSKI Lech Włodzimierz 

  – MAKLES Agnieszka Hanna 

  – TRĘBICKA Zofia Barbara 

  – WYSZYŃSKI Maciej 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – WĄSIK Maciej Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 7 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 78 835; 
  4) głosów ważnych oddano 75 035; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – MARSZAŁEK Waldemar Antoni 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHMIELEWSKA Izabela Renata 

  – DOROSIŃSKI Rafał Sebastian 

  – ŁUKASZEWICZ Maria 

  – ZYGRZAK Krzysztof Artur 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – GRODZKI Michał 

  – JOHANN Olga Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział V 
Wybory do rad dzielnic m. st. Warszawy 

 

Rozdział 1. 
Wybory do Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
25 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 89 087. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 45 232 osób, to jest 

50,77% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 35 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA NASZE MIASTO 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 14 213; 
  4) głosów ważnych oddano 13 801; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – ADAMCZYK Małgorzata Elżbieta 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – POPIELARZ Grzegorz Kazimierz 

  – PRZYCHODZIEŃ Ewa Agnieszka 

  – PUSZAKOWSKA Marta 

  – RYSZKOWSKI Maciej 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – CHMIEL Zbigniew Leszek 

  
d) 
  

lista nr 35 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA NASZE MIASTO 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – JĘDRASIAK Andrzej Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 12 211; 
  4) głosów ważnych oddano 11 912; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 
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  – WYGANOWSKA-KRZYNÓWEK Anna 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DĄBROWSKI Jarosław Jan 

  – PANAS Urszula Maria 

  – RAFALSKI Paweł 

  – WOŚKO-MATRYBA Joanna Ewa 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – WIERZCHOWSKI Marcin 

  
d) 
  

lista nr 35 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA NASZE MIASTO 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – CAŁKA Włodzimierz Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 119; 
  4) głosów ważnych oddano 9 831; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – POCZĄTEK Mariusz Stanisław 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BUJSKI Paweł 

  – GRĘZIAK Jakub Jan 

  – TAŃSKA Konstantyna Małgorzata 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – NIEDZIAŁEK Adam Antoni 

  – WIERZCHOŃ Maria Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 689; 
  4) głosów ważnych oddano 8 384; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
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liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRĘZIAK Anna Dominika 

  – MARUSZEWSKA Agnieszka 

  – OBORSKI Jarosław Robert 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – CACKOWSKI Marek Jan 

  
c) 
  

lista nr 35 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA NASZE MIASTO 
uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SZCZOŁEK Barbara Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 
Wybory do Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 62 954. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 30 050 osób, to jest 

47,73% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 34 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GOSPODARNOŚĆ 

  5) lista nr 35 KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 517; 
  4) głosów ważnych oddano 6 308; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 
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  – JADCZYSZYN Agnieszka 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ŁĄCKA Ilona Joanna 

  – MADZIAR Zbigniew 

  – SMOCZYŃSKI Piotr Jerzy 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – OSTROWSKI Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 708; 
  4) głosów ważnych oddano 8 414; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MAJCHRZAK Anna 

  – ŚWITALSKA El żbieta Barbara 

  – TYBURC Paweł Konrad 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ORACZ Piotr 

  
c) 
  

lista nr 34 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GOSPODARNOŚĆ 
uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – DZIEWULSKA Anna Renata 

  
d) 
  

lista nr 35 – KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BASIŃSKI Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 380; 
  4) głosów ważnych oddano 6 177; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 
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  – PROCKI Marek 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOROWAJ Marcin 

  – ROGUSKA Magdalena 

  – WAJSZCZAK Mariusz 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ZAJC Paweł 

  
d) 
  

lista nr 34 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GOSPODARNOŚĆ 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – TUMASZ Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 445; 
  4) głosów ważnych oddano 8 269; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BOROWSKA Agnieszka Elżbieta 

  – JAWORSKI Piotr Marcin 

  – ROSZAK Waldemar Jan 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – SZTORC Marek Jerzy 

  
c) 
  

lista nr 34 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GOSPODARNOŚĆ 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PELC Krzysztof Karol 

  – SMOCZYŃSKI Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 
Wybory do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
25 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 107 800. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 51 065 osób, to jest 
47,37% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 
listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 357; 
  4) głosów ważnych oddano 9 988; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BANASIAK Teresa Renata 

  – KUJAWA Leszek 

  – PORĘBA Małgorzata 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – PODCZASKI Ryszard Stanisław 

  – ZANIEWSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 156; 
  4) głosów ważnych oddano 10 738; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – MOSSAKOWSKA Maria Stanisława 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – LERCZAK Magdalena 

  – SOJA-KOZŁOWSKA Ilona Rozalia 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – SZCZEPAŃSKI Szczepan Franciszek 

  – ZAKRZEWSKI Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 109; 
  4) głosów ważnych oddano 9 740; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – MACIEJEWSKI Waldemar 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHMIELEWSKI Maciej 

  – NESKA Elżbieta 

  – WĄSIK Jarosław Stanisław 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – UMIŃSKI Sławomir Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 011; 
  4) głosów ważnych oddano 8 650; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – CZARNECKA Anna Maria 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – POPŁAWSKA Ilona 

  – SIKORSKI Michał 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – ŚWIDERSKI Michał Edmund 

  – WIĘCKOWSKI Maciej Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 432; 
  4) głosów ważnych oddano 10 093; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – SZERSZEŃ Halina Joanna 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KROPACZ Robert Jerzy 

  – RADZIEJEWSKA Joanna Maria 

  – WRÓBEL Robert Dariusz 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ŚWIDERSKI Łukasz Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 
Wybory do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
28 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 180 392. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 88 460 osób, to jest 

49,04% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 17 170; 
  4) głosów ważnych oddano 16 533; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – ROJSZYK Marek Paweł 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BALIŃSKA Joanna Jadwiga 

  – GÓRECKI Miłosz 

  – KOSOWSKA Hanna Barbara 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – GUGULSKI Marcin Norbert 

  – WÓJCIKIEWICZ Danuta Joanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 16 966; 
  4) głosów ważnych oddano 16 241; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – RAŚ Maciej Jerzy 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – CZERNIEWSKA Monika Barbara 

  – OZIMEK Jan Szczepan 

  – SZANIEWSKA Ewa 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – GÓRSKI Patryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 16 502; 
  4) głosów ważnych oddano 15 800; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – BRÓZDA Hanna Janina 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BREWCZYŃSKI Teodor 

  – ŁUCZYŃSKA Ewa Maria 

  – SZCZĘSNA Małgorzata Hanna 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – GRODECKI Remigiusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 20 316; 
  4) głosów ważnych oddano 19 498; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – GAJEWSKA Iwona Halina 

  – MACIEJEWSKA Maria 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – LASKUS Małgorzata 

  – MYCKA Michał Piotr 

  – STĘPIEŃ Marcin 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – SOSNOWSKI Radosław Artur 

  – SZCZEGIELNIAK Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 17 506; 
  4) głosów ważnych oddano 16 952; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – STAWICKA Izabela Maria 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JURCZAK Grażyna Alicja 

  – KOZŁOWSKA Barbara 

  – SOSNOWSKI Krzysztof Marcin 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – WASILEWSKI Witold Ludwik 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 5. 
Wybory do Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 67 131. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 33 506 osób, to jest 

49,91% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 34 KWW OCHOCKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  5) lista nr 35 KWW SĄSIADÓW "OCHOCIANIE" 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 024; 
  4) głosów ważnych oddano 9 714; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – OPRZĄDEK Mariusz 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIĘCIOŁOWSKI Witold Karol 

  – MRÓZ Sylwia Anna 

  – WISZNIEWSKI Karol Jan 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KWAŚNIEWSKI Łukasz Tadeusz 

  
d) 
  

lista nr 34 – KWW OCHOCKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – ZBYTNIEWSKA Anna Maria 

  
e) 
  

lista nr 35 – KWW SĄSIADÓW "OCHOCIANIE" uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – JANIKOWSKA-LIPSZYC Ingeborga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 572; 
  4) głosów ważnych oddano 11 222; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – KRUK Krzysztof Adam 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BARYCKI Lech 

  – GĘŚCIAK-WOJCIECHOWSKA Hanna 

  – KRASNODĘMBSKI Piotr 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – MARKOWSKI Edward Wojciech 

  – SALIŃSKI Sebastian Rafał 

  
d) 
  

lista nr 34 – KWW OCHOCKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ROJEK Małgorzata Dorota 

  – ZBYTNIEWSKA Anna Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 910; 
  4) głosów ważnych oddano 11 506; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – CZARNOMORSKA-STOŁECKA Grażyna Katarzyna 

  – STECKA Monika Jolanta 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ALEKSANDROWICZ Cecylia Barbara 

  – CWYL Tomasz 

  – ŻBIKOWSKI Piotr Janusz 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – JEGLIŃSKI Andrzej Tadeusz 

  – KASPRZYK Jan Józef 

  
d) 
  

lista nr 34 – KWW OCHOCKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – GOMÓŁKA Jacek Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 
Wybory do Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
25 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 145 463. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 68 051 osób, to jest 

46,78% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 18 310; 
  4) głosów ważnych oddano 17 498; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – WICHNIARZ Bartłomiej Marcin 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JEZIORSKI Bogdan 

  – KRALL Dorota Anna 

  – MANARCZYK Bożena Maria 

  – SZTYBER Marika 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – BORKOWSKI Marek Piotr 

  – KALINOWSKI Sławomir Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
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  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 18 149; 
  4) głosów ważnych oddano 17 456; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – KOZŁOWSKI Sławomir 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BARTOSIŃSKA Irena 

  – GRZEGRZÓŁKA Adam Michał 

  – KLUŚ Marcin 

  – KOWALCZYK Karol Jan 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KARCZMAREK Józef Stanisław 

  – WĄSIK Romualda Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 15 298; 
  4) głosów ważnych oddano 14 774; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KALKHOFF Ryszard Marian 

  – RYNKIEWICZ Małgorzata 

  – ZALEWSKI Hubert 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – MROZ Mateusz Jerzy 

  – TERLECKA Mirosława Hanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 



– 862 – 

  

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 16 294; 
  4) głosów ważnych oddano 15 683; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – OLSZEWSKA Katarzyna Bernadetta 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ADAMEK Justyna Liwia 

  – BOGUCKI Maciej Dariusz 

  – JAGODZIŃSKI Jakub Jacek 

  – WŁODARCZYK Agata Maria 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – LASOCKI Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 
Wybory do Rady Dzielnicy Praga-Północ 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 55 525. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22 413 osób, to jest 

40,37% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 34 KWW PWS 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 553; 
  4) głosów ważnych oddano 7 210; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 



– 863 – 

  

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – TONDERA Ireneusz Jerzy 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DĄBROWSKI Marcin Dominik 

  – KOWALSKA-KOBUS Elżbieta Teresa 

  – PIETRUSZYŃSKI Piotr Marcin 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KĘDZIERSKI Sebastian Robert 

  – SOSNOWSKA Edyta 

  
d) 
  

lista nr 34 – KWW PWS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – CIEPIEŃKO Kamil Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 976; 
  4) głosów ważnych oddano 7 603; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – TONDERA Maria Barbara 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIEŚLA Anna Jolanta 

  – KWAŚNIEWSKA Barbara 

  – SONDIJ-LAKOWSKA Patrycja Hanna 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – JARA Adriana Łucja 

  – JASIŃSKA Katarzyna Elżbieta 

  – LISIECKI Paweł Jacek 

  
d) 
  

lista nr 34 – KWW PWS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – WACHOWICZ Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 884; 
  4) głosów ważnych oddano 6 570; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – BOROWSKI Mariusz 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JARZĘBSKA Hanna Jolanta 

  – MUSZYŃSKI Łukasz Zbigniew 

  – URBAŃSKA Katarzyna Beata 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KAZANECKI Robert Marian 

  – KĘDZIERSKI Ryszard 

  – WIECZOREK Dariusz 

  
d) 
  

lista nr 34 – KWW PWS uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – PRASEK Grażyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17 679. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 457 osób, to jest 

53,49% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 34 KWW DLA REMBERTOWA 

  5) lista nr 35 KWW FORUM REMBERTOWA 

  6) lista nr 36 KW "LEPSZY REMBERTÓW" 

  7) lista nr 37 KWW MIESZKAŃCY 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 907; 
  4) głosów ważnych oddano 2 833; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – GÓRCZYŃSKI MIROSŁAW 

  – MAGNUCKI ZBIGNIEW STANISŁAW 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – HANAK MARIA BOGDAN 

  
c) 
  

lista nr 34 – KWW DLA REMBERTOWA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – GOLÓNKA MIECZYSŁAW 

  – KOWALCZUK STANISŁAW WACŁAW 

  
d) 
  

lista nr 36 – KW "LEPSZY REMBERTÓW" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – KASPRZEWSKI ANDRZEJ ZBIGNIEW 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 475; 
  4) głosów ważnych oddano 3 408; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – IWANICKI MACIEJ ANDRZEJ 

  – ZIĘTEK MARCIN ŁUKASZ 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – ZAWADZKA BARBARA KRYSTYNA 

  
c) 
  

lista nr 34 – KWW DLA REMBERTOWA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – MELAK JAKUB ROBERT 

  
d) 
  

lista nr 36 – KW "LEPSZY REMBERTÓW" uzyskała 3 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – KĄDEJA AGNIESZKA 

  – PIOTROWSKI ARKADIUSZ 

  – ZYGA MICHAŁ ANTONI 

  
e) 
  

lista nr 37 – KWW MIESZKAŃCY uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 
został wybrany: 

  – OSIŃSKI KRZYSZTOF STANISŁAW 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 075; 
  4) głosów ważnych oddano 3 000; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – PIWOWAR STANISŁAW 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KACZYŃSKI MICHAŁ 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – CHŁOPIK MARIUSZ 

  
d) 
  

lista nr 34 – KWW DLA REMBERTOWA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 
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  – KORNELUK LESZEK 

  – MELAK JÓZEF 

  
e) 
  

lista nr 36 – KW "LEPSZY REMBERTÓW" uzyskała 1 mandat; radną z tej 
listy została wybrana: 

  – CEGIELSKA JADWIGA 

  
f) 
  

lista nr 37 – KWW MIESZKAŃCY uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została 
wybrana: 

  – BURTNIAK BARBARA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 
Wybory do Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
25 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 100 634. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 49 118 osób, to jest 

48,81% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 34 KWW WARSZAWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 081; 
  4) głosów ważnych oddano 8 723; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – ZAJĄC Przemysław Krzysztof 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – GRUDZIĄŻ Agnieszka 

  – ROLNIK Marcin Bronisław 

  – WIŚNIEWSKA Katarzyna Joanna 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – SZEFERNAKER Paweł Maciej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 724; 
  4) głosów ważnych oddano 9 353; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – KULA Lidia Małgorzata 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ŁAGA Daniel Mieczysław 

  – PASYNIUK Anna 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – CHOJNOWSKI Wojciech Maciej 

  – LUTEK Anna Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 504; 
  4) głosów ważnych oddano 8 127; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – STOLAREK Robert Karol 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – ASZYK Hubert 

  – ŻEBROWSKA Małgorzata 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KAZIMIERCZAK Piotr Jerzy 

  – WOŹNIAK Tomasz Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 662; 
  4) głosów ważnych oddano 10 240; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – WALKIEWICZ Grzegorz Krzysztof 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GIERZYŃSKA-KIERWIŃSKA Agnieszka Maria 

  – KASPRZAK Elżbieta Małgorzata 

  – PIETRZYKOWSKI Krzysztof Piotr 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – PUŁAWSKI Paweł Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 147; 
  4) głosów ważnych oddano 10 689; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – BUDZYN Jerzy Józef 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – CICHOCKA Helena 

  – MARTOFEL Paweł Eryk 

  – ROGÓLSKI Grzegorz Andrzej 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – GÓRSKI Krzysztof Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 
Wybory do Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
25 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 99 035. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 41 925 osób, to jest 

42,33% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 34 KWW WARSZAWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  5) lista nr 35 KWW MIESZKAŃCY BRÓDNA-TARGÓWKA-ZACISZA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 948; 
  4) głosów ważnych oddano 8 692; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUNOWSKI Jędrzej 

  – MICHAŁOWSKA Renata Monika 

  – POCZESNY Zbigniew Michał 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 
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  – SKŁODOWSKI Marcin 

  – SUZDALCEW Urszula Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 528; 
  4) głosów ważnych oddano 8 130; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – RYBAK Jacek 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SZAJKOWSKI Bartosz Sławomir 

  – WINNICKA Danuta Urszula 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – JANKIEWICZ Maciej Paweł 

  
d) 
  

lista nr 35 – KWW MIESZKAŃCY BRÓDNA-TARGÓWKA-ZACISZA 
uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – KWIATKOWSKA Małgorzata Izabela 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 589; 
  4) głosów ważnych oddano 7 245; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – RABOSZUK Wiesław Mariusz 

  – WAYDA-BARTYZEL Barbara Elżbieta 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – GOLEC Grzegorz Piotr 

  – STANISŁAWSKI Miłosz Paweł 

  
c) 
  

lista nr 35 – KWW MIESZKAŃCY BRÓDNA-TARGÓWKA-ZACISZA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – ANTONIK Sławomir Wawrzyniec 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 151; 
  4) głosów ważnych oddano 8 820; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAMIŃSKI Michał Aleksander 

  – MROCZEK Joanna 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – MOCZULSKA Anna Grażyna 

  – SIRKO Krzysztof Włodzimierz 

  
c) 
  

lista nr 35 – KWW MIESZKAŃCY BRÓDNA-TARGÓWKA-ZACISZA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GAPYS Andrzej Ignacy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 709; 
  4) głosów ważnych oddano 7 442; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MISZEWSKI Krzysztof Marcin 

  – OBROK Karolina Alina 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – CICHOCKI Tomasz 

  – KACZMARSKA Agnieszka 

  
c) 
  

lista nr 35 – KWW MIESZKAŃCY BRÓDNA-TARGÓWKA-ZACISZA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DUCZMAN Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 11. 
Wybory do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 39 146. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18 687 osób, to jest 

47,74% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 35 KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE URSUS 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 037; 
  4) głosów ważnych oddano 3 896; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MARMAJ Katarzyna 

  – WŁODARCZYK Rafał Patryk 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – HUMIĘCKI Waldemar Paweł 

  
c) 
  

lista nr 35 – KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE URSUS uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BOGUCKA-SZCZĘSNOWICZ Teresa Lucyna 

  – KOPCIŃSKA Wanda 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 973; 
  4) głosów ważnych oddano 3 837; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – DĄBEK Jolanta Malgorzata 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – BODYCH Urszula Łucja 

  – JASIŃSKI Stanisław 

  
c) 
  

lista nr 35 – KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE URSUS uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JERZYŃSKA Joanna Weronika 

  – LINOWSKI Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 786; 
  4) głosów ważnych oddano 5 606; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FALISZEWSKI Robert Rafał 

  – MARKOWSKI Kazimierz Szczepan 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – DRATKIEWICZ Stanisław Krzysztof 

  
c) 
  

lista nr 35 – KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE URSUS uzyskała 
3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ADAMUS Piotr Igor 

  – KRZEMIEŃ Wiesław 

  – SKORUPSKA Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 891; 
  4) głosów ważnych oddano 4 758; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAGUŚCIK Marianna Teresa 

  – PASTOR Dariusz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – GRYLAK Dariusz Sławomir 

  
c) 
  

lista nr 35 – KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE URSUS uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DILIS Paweł Piotr 

  – GRZEGRZÓŁKA Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 12. 
Wybory do Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
25 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 110 976. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 59 343 osób, to jest 

53,47% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 34 KW NASZ URSYNÓW 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 12 460; 
  4) głosów ważnych oddano 12 260; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – MATEJKA Michał Patryk 

  – SZYMAŃSKA Małgorzata Ewa 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ZABŁOCKI Wojciech Jakub 

  
c) 
  

lista nr 34 – KW NASZ URSYNÓW uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 

  – LENARCZYK Leszek 

  – SOKOŁOWSKA Magdalena Anita 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 172; 
  4) głosów ważnych oddano 10 885; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – IGRAS Elżbieta Jadwiga 

  – KRZEPKOWSKA Monika Anna 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ZWOLIŃSKI Arkadiusz 

  
c) 
  

lista nr 34 – KW NASZ URSYNÓW uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 

  – GUZIAŁ Piotr Andrzej 

  – LENARCZYK Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 626; 
  4) głosów ważnych oddano 10 364; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – WIERNIK Marek Bronisław 

  – ZIĘCIAK Ryszard Wawrzyniec 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – POLAK Katarzyna Maria 

  
c) 
  

lista nr 34 – KW NASZ URSYNÓW uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 

  – JURCZYŃSKA-OWCZAREK Teresa 

  – KRÓLIKOWSKI Lech Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 961; 
  4) głosów ważnych oddano 11 734; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MIODUSZEWSKA Karolina Anna 

  – SIERADZ Tomasz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – RYLSKA Barbara 

  
c) 
  

lista nr 34 – KW NASZ URSYNÓW uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 

  – GŁOWACZ Daniel Franciszek 

  – SKUBISZEWSKI Piotr Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 13 124; 
  4) głosów ważnych oddano 12 919; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KRAJEWSKA Sylwia 

  – MALESA Krystian Jerzy 

  – MENCINA Tomasz Witold 

  
b) 
  

lista nr 34 – KW NASZ URSYNÓW uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 

  – DMOWSKI Arkadiusz Mirosław 

  – SZYMAŃSKA Goretta Agnieszka 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 
Wybory do Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 52 559. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27 305 osób, to jest 

51,95% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 34 KWW WIS 

  4) lista nr 35 KW "WAWER 2002" 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 130; 
  4) głosów ważnych oddano 5 883; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GĄSIOROWSKI Piotr Robert 

  – KURPIOS Marcin Jacek 

  – ZABOKLICKI Przemysław Miłosz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 
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  – DEBERT Jerzy Andrzej 

  – JURKIEWICZ Cezary Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 188; 
  4) głosów ważnych oddano 6 033; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BARANIEWSKI Leszek Piotr 

  – GRUDZIĄŻ Michał 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KACPROWICZ Sławomir Stanisław 

  
c) 
  

lista nr 34 – KWW WIS uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GÓJSKI Zdzisław 

  
d) 
  

lista nr 35 – KW "WAWER 2002" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 
wybrany: 

  – GOTOWIEC Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 345; 
  4) głosów ważnych oddano 9 152; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHODECKA Hanna Maria 

  – KASZUBA Paweł Jan 

  – KUBIK Łukasz Piotr 

  – SZCZEPAŃSKI Norbert 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 
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  – KRASNOWOLSKI Andrzej Jan 

  – KULESZA Maciej Piotr 

  
c) 
  

lista nr 34 – KWW WIS uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SIERAKOWSKA Grażyna Teresa 

  
d) 
  

lista nr 35 – KW "WAWER 2002" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 
wybrany: 

  – DOMAŃSKI Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 642; 
  4) głosów ważnych oddano 5 519; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GODUSŁAWSKI Adam Piotr 

  – WALIGÓRA Joanna Alicja 

  – WOJDA Andrzej 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ZALEWSKI Włodzimierz Jacek 

  
c) 
  

lista nr 34 – KWW WIS uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – KROSZCZYŃSKA Helena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 14. 
Wybory do Rady Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 2 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16 182. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 119 osób, to jest 

56,35% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 34 KW STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW TU WESOŁA 

  5) lista nr 35 KW STOWARZYSZENIE SĄSIEDZKIE RAZEM 

  6) lista nr 36 KWW WESOŁA 2010 

  7) lista nr 37 KWW "NASZ DOM - STARA MIŁOSNA" 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 508; 
  4) głosów ważnych oddano 4 406; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BRZEZIK Ryszard 

  – CYBULSKA-PRZESŁAW Lidia Irena 

  – KŁOS Edward 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – NOWOSIELSKA Elżbieta 

  – ZAREMBA Małgorzata 

  
c) 
  

lista nr 35 – KW STOWARZYSZENIE SĄSIEDZKIE RAZEM uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WINIARSKI Leszek Stanisław 

  
d) 
  

lista nr 36 – KWW WESOŁA 2010 uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 

  – BABUŚKA Marian Stanisław 

  – SŁOWIKOWSKI Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 611; 
  4) głosów ważnych oddano 4 539; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JĘDRZEJEWSKI Marcin Grzegorz 

  – KERSCHKE Iwona Małgorzata 

  – MAHOR Marian 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – SZYSZKO Krystyna Zofia 

  
c) 
  

lista nr 35 – KW STOWARZYSZENIE SĄSIEDZKIE RAZEM uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ANTOSIEWICZ Izabela Anna 

  – KACPRZAK Krzysztof Edward 

  
d) 
  

lista nr 37 – KWW "NASZ DOM - STARA MIŁOSNA" uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – CIUPAK Arkadiusz Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 15. 
Wybory do Rady Dzielnicy Wilanów m. st Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 2 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15 268. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 991 osób, to jest 

58,89% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 34 KWW NIEZALEŻNY WILANÓW WYSOKI I NISKI 

  5) lista nr 35 KW STOW. MIESZKAŃCÓW MIASTECZKA WILANÓW 

  6) lista nr 36 KWW WARSZAWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 225; 
  4) głosów ważnych oddano 5 146; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRZYŻANOWSKI Rafał 

  – SZELĄG Dominik Jan 

  – ŚWIDERSKA Anna 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – PAPROCKI Artur Ryszard 

  
c) 
  

lista nr 34 – KWW NIEZALEŻNY WILANÓW WYSOKI I NISKI uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PUCHALSKI Marcin Tomasz 

  – VIRION Dorota Magdalena 

  
d) 
  

lista nr 35 – KW STOW. MIESZKAŃCÓW MIASTECZKA WILANÓW 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ORZEŁ Stanisław Adam 

  – RADZIKOWSKA Katarzyna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 766; 
  4) głosów ważnych oddano 3 696; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRÓLAK Hubert Henryk 

  – LASKOWSKA Bożena Halina 

  – ŚWIĘTOCHOWSKI Aleksander 

  – ZYGAŃSKA Danuta Aleksandra 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 
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  – DREWNIAK Anna 

  – KANABUS Krzysztof 

  
c) 
  

lista nr 36 – KWW WARSZAWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WITKOWSKI Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 
Wybory do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29 293. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14 961 osób, to jest 

51,07% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 34 KWW "WSPÓLNOTA DZIELNICY WŁOCHY" 

  5) lista nr 35 KW STOWARZYSZENIA SĄSIEDZKIE WŁOCHY 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 239; 
  4) głosów ważnych oddano 6 082; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BERŁOWSKA Halina Teresa 

  – CZUMA Krzysztof Wenancjusz 

  – JOPOWICZ Jacek Andrzej 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 
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  – SZCZEPAŃSKA Elżbieta Zofia 

  – WOJDALSKI Janusz Andrzej 

  
c) 
  

lista nr 34 – KWW "WSPÓLNOTA DZIELNICY WŁOCHY" uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BIELIŃSKI Marek Wojciech 

  – TURKAS Andrzej Stanisław 

  
d) 
  

lista nr 35 – KW STOWARZYSZENIA SĄSIEDZKIE WŁOCHY uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – PIECUCH Jolanta Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 178; 
  4) głosów ważnych oddano 3 078; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – LASOTA Robert 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KOSTRZEWSKI Juliusz Antoni 

  – MŁYNAREK Christian 

  
c) 
  

lista nr 34 – KWW "WSPÓLNOTA DZIELNICY WŁOCHY" uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GEMBARZEWSKI Roman 

  – KRUPIŃSKI Andrzej Julian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 544; 
  4) głosów ważnych oddano 5 330; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – PAWLIK Andrzej Tadeusz 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KUŁAKOWSKA Elżbieta 

  – SOSNOWSKI Sławomir Mikołaj 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KARCZEWSKA Bernadeta Maria 

  – WĄSOWICZ Michał Janusz 

  
d) 
  

lista nr 34 – KWW "WSPÓLNOTA DZIELNICY WŁOCHY" uzyskała 
3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KAŁWAJTYS Dariusz Krzysztof 

  – KOWALISZYN Jerzy 

  – UFNAL Wiesława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 
Wybory do Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
25 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 110 972. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 48 345 osób, to jest 

43,57% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 793; 
  4) głosów ważnych oddano 9 441; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – ZMYSŁOWSKI Mieczysław 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BARTNIK Wojciech Tomasz 

  – BOJANOWICZ Marek 

  – TRACZ-ŁAPTASZYŃSKA Joanna 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – MAKUCH Marek Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 133; 
  4) głosów ważnych oddano 8 687; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – BACKIEL Marek Jan 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MIKULECKI Leszek Tadeusz 

  – STATKIEWICZ Ewa 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – MILOWAŃSKI Piotr 

  – TOMALA Mateusz Hubert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 307; 
  4) głosów ważnych oddano 8 851; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – PAWLAK Paweł Wiesław 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – GRZELAK-GROTEK Aleksandra Marta 

  – HAĆ Adam Michał 

  – WIŚNIOCH Monika Agnieszka 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – GOSIEWSKA Beata Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 756; 
  4) głosów ważnych oddano 10 259; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – MAKOWIECKA Dorota Agata 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRUSZYŃSKI Tomasz Marek 

  – PUŚCIAN Dariusz Jan 

  – SOKALSKA Agnieszka 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ROLSKI Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 356; 
  4) głosów ważnych oddano 8 953; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – SADOWSKI Adam Michał 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – GIEMZA Kamil Piotr 

  – WIDENKA Ewa Maria 

  – ZIENKIEWICZ Blanka 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – NOWAK Jan Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 
Wybory do Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 39 185. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20 953 osób, to jest 

53,47% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 34 KWW PROJEKT ŻOLIBORZ 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 910; 
  4) głosów ważnych oddano 5 760; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOŁODZIEJEK Dariusz Szczepan 

  – KUROWSKA Monika Anna 

  – WERTENSTEIN-ŻUŁAWSKI Piotr Jerzy 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 
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  – BUŁAWA Adam Wojciech 

  – ZASADA-WYSOCKA Beata 

  
c) 
  

lista nr 34 – KWW PROJEKT ŻOLIBORZ uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – NALBERCZAK Anna Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 824; 
  4) głosów ważnych oddano 4 682; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – RAPACKA Donata Marta 

  – TUCHOLSKA Joanna Karolina 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – OPRAWSKI Łukasz Henryk 

  – ROGALA Robert 

  
c) 
  

lista nr 34 – KWW PROJEKT ŻOLIBORZ uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – MAJ-DUNAJKO Dorota Zenobia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 730; 
  4) głosów ważnych oddano 4 564; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRAKOWSKI Roman Wojciech 

  – TOMIEC Anika Katarzyna 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 
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  – MAZURKIEWICZ Ryszard Andrzej 

  – SELWANT Janina Maria 

  
c) 
  

lista nr 34 – KWW PROJEKT ŻOLIBORZ uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – ORZESZEK Krzysztof Konrad 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 489; 
  4) głosów ważnych oddano 5 387; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PIEŃKOWSKA Sławomira 

  – TARASZKIEWICZ Tomasz Maciej 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – HLEBOWICZ Grzegorz 

  – KONDRAT Michał Stanisław 

  
c) 
  

lista nr 34 – KWW PROJEKT ŻOLIBORZ uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – PIWOWARSKA Halina Izabella 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział VI 
Wybory do rad powiatów 

 

Rozdział 1. 
Wybory do Rady Powiatu Białobrzeskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 26 852. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 15 991 osób, to jest 

59,55% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 20 KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 

  4) lista nr 21 KWW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA 

  5) lista nr 22 KWW WSPÓLNA POLSKA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 022; 
  4) głosów ważnych oddano 6 403; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – RECZKO Jacek 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – MATYSIAK Andrzej Grzegorz 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – MIŚTA Krzysztof Dariusz 

  – OZIĘBŁO Andrzej Jacek 

  – PRASEK Mariusz Henryk 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – SIURNIK Mirosław Krzysztof 

  
e) 
  

lista nr 22 – KWW WSPÓLNA POLSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – PASTUSZKA Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 674; 
  4) głosów ważnych oddano 4 324; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – NOWAK Wojciech 

  – SELIGA Rafał 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – GAŁKOWSKI Leszek Józef 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW WSPÓLNA POLSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – PASTUSZKA Artur 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 295; 
  4) głosów ważnych oddano 4 007; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – GUMOWSKI Ireneusz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KOZDRACH Marcin Łukasz 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KACPRZAK Piotr Paweł 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – NOWACKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 
Wybory do Rady Powiatu Ciechanowskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 73 802. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 38 729 osób, to jest 

52,48% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW SAMORZĄDNY POWIAT CIECHANOWSKI XXI W 

  5) lista nr 21 KWW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA 

  6) lista nr 23 KWW CIECHANOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  7) lista nr 24 KWW CBUW 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 13 027; 
  4) głosów ważnych oddano 11 975; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – MORAWSKI Sławomir 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – NIESTĘPSKI Wojciech Władysław 

  – SADOWSKI Eugeniusz 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – CZOPIK Janusz 

  – FETLIŃSKI Włodzimierz 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – STRYCZYŃSKI Marcin Piotr 

  
e) 
  

lista nr 23 – KWW CIECHANOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MILEWSKI Marek 

  
f) 
  

lista nr 24 – KWW CBUW uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 
wybrany: 

  – TYSZKIEWICZ Stanisław Ireneusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 943; 
  4) głosów ważnych oddano 4 593; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRZEMIŃSKI Adam 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – STACHIEWICZ Jacek Andrzej 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW CBUW uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 
wybrany: 

  – KĘSIK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 560; 
  4) głosów ważnych oddano 5 916; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KALIŃSKI Józef 

  – ŚLUBOWSKA Marzena Józefa 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – GUTOWSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 289; 
  4) głosów ważnych oddano 4 601; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – RYKOWSKI Wojciech 

  
b) 
  

lista nr 21 – KWW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – DEJNAKOWSKI Adam 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW CBUW uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 
wybrany: 

  – MARCINKOWSKI Marek Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 910; 
  4) głosów ważnych oddano 7 995; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOWALSKI Janusz 

  – KUCZYŃSKI Grzegorz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – CICHOLSKA Anna Ewa 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW CBUW uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 
wybrany: 

  – BALCERZAK Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 
Wybory do Rady Powiatu Garwolińskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 85 019. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47 841 osób, to jest 

56,27% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI POWIATU 

  6) lista nr 21 KW WSPÓLNOTA POWIATOWA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 860; 
  4) głosów ważnych oddano 6 465; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – FLAGA Ewa Jolanta 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – BOGUSZ Adam Franciszek 

  – KUROWSKI Maciej 

  
c) 
  

lista nr 21 – KW WSPÓLNOTA POWIATOWA uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – ZADROŻNA Urszula Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 446; 
  4) głosów ważnych oddano 10 686; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHCIAŁOWSKI Marek 

  – OWCZARCZYK Dariusz Marek 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 
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  – WALICKI Mirosław Marek 

  – WOŹNIAK Grzegorz Adam 

  – ZAJĄC Henryk 

  
c) 
  

lista nr 21 – KW WSPÓLNOTA POWIATOWA uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – GORA Stefan Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 894; 
  4) głosów ważnych oddano 6 422; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – DOMASZCZYŃSKA Elżbieta Cecylia 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – BRYŁKA Stanisław 

  
c) 
  

lista nr 21 – KW WSPÓLNOTA POWIATOWA uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – BĄK Teresa Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 095; 
  4) głosów ważnych oddano 7 371; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – TOMALA Józef 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – NIEDŹWIEDŹ Marek Czesław 

  
c) 
  

lista nr 21 – KW WSPÓLNOTA POWIATOWA uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KORYCKI Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 055; 
  4) głosów ważnych oddano 6 382; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZACZEK Janusz Roman 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – TYWANEK Jan 

  
c) 
  

lista nr 21 – KW WSPÓLNOTA POWIATOWA uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – GODULA Bogusław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 491; 
  4) głosów ważnych oddano 6 897; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PYRA Mirosław 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – OCHNIO Krzysztof Jerzy 

  – OŚKA Krzysztof 

  
c) 
  

lista nr 21 – KW WSPÓLNOTA POWIATOWA uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – OSMÓLSKI Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 
Wybory do Rady Powiatu Gostynińskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 38 044. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20 690 osób, to jest 
54,38% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 
listy: 

  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KW GOSTYNIŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  5) lista nr 21 KWW SIEMOWIT IV 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 487; 
  4) głosów ważnych oddano 6 696; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – TARKA Zdzisław Stanisław 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – PAGÓREK Marian Adam 

  
c) 
  

lista nr 20 – KW GOSTYNIŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BOMBAŁA Piotr Stanisław 

  – GIZIŃSKI Krzysztof 

  – KIEREŚ Teresa Maria 

  – ŚNIECIKOWSKI Włodzimierz 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW SIEMOWIT IV uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 
wybrany: 

  – KUJAWSKI Andrzej Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 366; 
  4) głosów ważnych oddano 4 753; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
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liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BARANOWSKI Jan Bolesław 

  – KRZEWICKI Jan Kazimierz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ZIELIŃSKI Edmund 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW SIEMOWIT IV uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została 
wybrana: 

  – KOZŁOWSKA Marzenna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 837; 
  4) głosów ważnych oddano 6 933; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KORYCKA Zofia 

  – WRÓBLEWSKA Maria Bożena 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – WOJTALEWICZ Wiesław 

  
c) 
  

lista nr 20 – KW GOSTYNIŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GÓRSKI Sylwester 

  – RUSSEK Teresa 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW SIEMOWIT IV uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 
wybrany: 

  – GEISLER Grzegorz Anatol 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 5. 
Wybory do Rady Powiatu Grodziskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 66 172. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 32 692 osób, to jest 
49,40% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 
listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 20 KWW WSPÓLNY POWIAT GRODZISKI 

  4) lista nr 21 KW SPRAWIEDLIWY POWIAT 

  5) lista nr 22 KW STOWARZYSZENIE GRODZISZCZANIE 

  6) lista nr 23 KWW ZIEMIA GRODZISKA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 10 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 15 481; 
  4) głosów ważnych oddano 14 426; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HARDT Wojciech Robert 

  – ZACNY Małgorzata 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – TERLIKOWSKI Jerzy Tadeusz 

  
c) 
  

lista nr 22 – KW STOWARZYSZENIE GRODZISZCZANIE uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOPEĆ Jerzy Szczepan 

  – TUSZYŃSKI Hubert Piotr 

  
d) 
  

lista nr 23 – KWW ZIEMIA GRODZISKA uzyskała 5 mandatów; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – BURZYK Ewa Józefa 

  – PIENIĄŻEK Paweł 

  – SĘDZIŃSKA Małgorzata Barbara 

  – ŚLIWIŃSKI Michał Sławomir 

  – WIEŻBICKI Marek Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 903 – 

  

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 568; 
  4) głosów ważnych oddano 7 847; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KAMIŃSKI Sławomir Aleksander 

  – ŚWIDLICKI Bronisław Jerzy 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KAJAK Zbigniew Stanisław 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW WSPÓLNY POWIAT GRODZISKI uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRZEMIŃSKI Aleksander Andrzej 

  – OWCZAREK Zofia Maria 

  
d) 
  

lista nr 21 – KW SPRAWIEDLIWY POWIAT uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – RELUGA Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 643; 
  4) głosów ważnych oddano 8 255; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MARKOWSKI Krzysztof Władysław 

  – SANKIEWICZ Krzysztof Tadeusz 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW WSPÓLNY POWIAT GRODZISKI uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FILIPIAK Krzysztof 

  – LIPIŃSKA Zofia 

  
c) 
  

lista nr 21 – KW SPRAWIEDLIWY POWIAT uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – OLIZAROWICZ Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 6. 
Wybory do Rady Powiatu Grójeckiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 79 108. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 44 131 osób, to jest 

55,79% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  2) lista nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 

  3) lista nr 21 KWW POWIAT SPRAWNY I PRZYJAZNY 

  4) lista nr 22 KWW RAZEM DLA POWIATU GRÓJECKIEGO 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 962; 
  4) głosów ważnych oddano 9 881; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – REJER Grzegorz Wacław 

  
b) 
  

lista nr 21 – KWW POWIAT SPRAWNY I PRZYJAZNY uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BIŃKIEWICZ Jerzy 

  – KARBOWIAK Janusz 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW RAZEM DLA POWIATU GRÓJECKIEGO uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – RÓŻYCKI Janusz 

  – WOJNO Mariusz Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 945; 
  4) głosów ważnych oddano 8 206; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – MACIAK Adolf Franciszek 

  – SITAREK Stanisław 

  
b) 
  

lista nr 21 – KWW POWIAT SPRAWNY I PRZYJAZNY uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – WOŹNIAK Stanisław Wiesław 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW RAZEM DLA POWIATU GRÓJECKIEGO uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – STĘPNIEWSKI Arkadiusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 857; 
  4) głosów ważnych oddano 7 194; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – BINKIEWICZ Stanisław 

  
b) 
  

lista nr 21 – KWW POWIAT SPRAWNY I PRZYJAZNY uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – AMBROZIAK Krzysztof 

  – ZAKRZEWSKI Tadeusz 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW RAZEM DLA POWIATU GRÓJECKIEGO uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – WOŹNIAK Małgorzata Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 048; 
  4) głosów ważnych oddano 7 388; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 
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  – GULINA Celina Maria 

  
b) 
  

lista nr 21 – KWW POWIAT SPRAWNY I PRZYJAZNY uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FETRAŚ Stefania Elżbieta 

  – FIKS Krzysztof Wojciech 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW RAZEM DLA POWIATU GRÓJECKIEGO uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WÓJCIK Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 319; 
  4) głosów ważnych oddano 7 777; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – DOBRZYŃSKI Maciej Franciszek 

  
b) 
  

lista nr 21 – KWW POWIAT SPRAWNY I PRZYJAZNY uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRECZMAŃSKI Radosław 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW RAZEM DLA POWIATU GRÓJECKIEGO uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GÓRSKI Marian 

  – KNYZIO Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 
Wybory do Rady Powiatu Kozienickiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 51 736. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 30 947 osób, to jest 

59,82% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ 

  5) lista nr 22 KW "NASZ REGION KOZIENICKI" 

  6) lista nr 23 KW "PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA" 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 628; 
  4) głosów ważnych oddano 6 050; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – SZCZEŚNIAK Krystyna 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – MOLENDA Tadeusz 

  
c) 
  

lista nr 20 – KW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRYGIEL Robert 

  
d) 
  

lista nr 23 – KW "PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA" uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SOTOWSKI Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 310; 
  4) głosów ważnych oddano 9 425; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KOWALCZYK Tadeusz 

  – STYSIAK Włodzimierz Tadeusz 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZAWODNIK Dariusz 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – SOBOTA Barbara 

  
d) 
  

lista nr 22 – KW "NASZ REGION KOZIENICKI" uzyskała 1 mandat; radnym 
z tej listy został wybrany: 

  – PLAK Henryk 

  
e) 
  

lista nr 23 – KW "PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA" uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAŁA ŚNICKI Józef Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 9 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 14 009; 
  4) głosów ważnych oddano 13 249; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – SIEMBOR Mieczysław 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PRZEDNICZEK Marek 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – BOŻEK Martin 

  
d) 
  

lista nr 20 – KW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ 
uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JUNG Andrzej Tadeusz 

  – KUCHARSKI Marek Zbigniew 

  – STĄPÓR Janusz Tadeusz 

  – ŚMIETANKA Tomasz 

  
e) 
  

lista nr 22 – KW "NASZ REGION KOZIENICKI" uzyskała 1 mandat; radnym 
z tej listy został wybrany: 
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  – BIENIAS Radosław 

  
f) 
  

lista nr 23 – KW "PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA" uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – FUSIEK Marianna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu w Legionowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 81 591. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 41 242 osób, to jest 

50,55% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 

  5) lista nr 21 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  6) lista nr 22 KWW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 291; 
  4) głosów ważnych oddano 9 845; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MAZUR Marek Jan 

  – SMOGORZEWSKI Roman 

  – SZCZEPAŃSKI Jacek Emil 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 
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  – PŁACISZEWSKA Ewa 

  
c) 
  

lista nr 21 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – GÓRSKA Iwona Anna 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KARNASIEWICZ Wiesław Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 276; 
  4) głosów ważnych oddano 8 758; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DURKA Matylda Barbara 

  – GRABIEC Jan Stanisław 

  – KUBICKI Janusz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – PŁACISZEWSKI Piotr Marek 

  
c) 
  

lista nr 21 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – ROSIAK Szymon Lech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 146; 
  4) głosów ważnych oddano 10 252; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KADO Mirosław Henryk 

  – KOWNACKI Paweł Andrzej 

  – KRAJNOW Igor Michał 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 
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  – KWIATKOWSKI Sławomir 

  
c) 
  

lista nr 21 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – TROJANOWSKI Edward Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 529; 
  4) głosów ważnych oddano 9 691; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – OSIWAŁA Sławomir Ireneusz 

  – WIERZBICKA Olga 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW WSPÓLNOTA LOKALNA uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – POWAŁA Piotr Mirosław 

  
c) 
  

lista nr 21 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAROŃ Waldemar Jan 

  – TOMASIK Bogusława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 
Wybory do Rady Powiatu Lipskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30 573. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 16 494 osób, to jest 

53,95% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 20 KWW NIEZALEŻNI RAZEM 

  4) lista nr 21 KWW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZĄD 

  5) lista nr 23 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 968; 
  4) głosów ważnych oddano 4 671; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BUZA Jadwiga 

  – WIELORAŃSKI Jacek Lucjan 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW NIEZALEŻNI RAZEM uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – PĘKAŁA Tadeusz 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZĄD 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŚMIECIUCH Sławomir Robert 

  
d) 
  

lista nr 23 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZAJĄC Kazimierz Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 542; 
  4) głosów ważnych oddano 4 043; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – WĘGRZECKA Maria Agnieszka 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW NIEZALEŻNI RAZEM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 
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  – JĘDRASZEK Paweł 

  – KĘPCZYK Sławomir 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 
uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – BOREK Wiesława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 147; 
  4) głosów ważnych oddano 3 690; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – PŁAZA Wiesława Teresa 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW NIEZALEŻNI RAZEM uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – WITKOWSKI Jacek Witold 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOWALECZKO Romuald Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 837; 
  4) głosów ważnych oddano 2 565; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – NIEDZIELA Paweł 

  – OCHYŃSKI Roman 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW NIEZALEŻNI RAZEM uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – GAIK Lucyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 10. 
Wybory do Rady Powiatu Łosickiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 26 784. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13 705 osób, to jest 

51,17% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 20 KWW ŁOSICKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  4) lista nr 21 KW ŁSR - EQUUS 

  5) lista nr 22 KWW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 437; 
  4) głosów ważnych oddano 4 182; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GIZIŃSKI Czesław 

  – KALIŃSKI Andrzej Czesław 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KOBYLIŃSKI Janusz Stanisław 

  – KUCEWICZ Mariusz 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – FRĄCZEK Wanda 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 035; 
  4) głosów ważnych oddano 4 679; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HORNOWSKI Franciszek 

  – IWANOWSKI Stefan Franciszek 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – MELECH Dariusz Szczepan 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW ŁOSICKIE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BAZYLCZUK Stanisław 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KAŁUŻNY Franciszek Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 233; 
  4) głosów ważnych oddano 3 880; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BOJDO Jan 

  – KASPROWICZ Grażyna 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – LIPKA Andrzej 

  – MIROŃSKI Szczepan 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZYMANIUK Marian Bogdan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 11. 
Wybory do Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 37 923. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22 590 osób, to jest 

59,57% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW ZIEMIA MAKOWSKA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 174; 
  4) głosów ważnych oddano 3 826; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOŁODZIEJSKI Cezary 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KOS Andrzej Jan 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW ZIEMIA MAKOWSKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – GÓJSKI Janusz 

  – JANKOWSKI Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 636; 
  4) głosów ważnych oddano 4 100; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
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liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŻEBROWSKI Bogdan 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – JASTRZĘBSKA Ewa Teresa 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW ZIEMIA MAKOWSKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – KACPRZYŃSKI Daniel 

  – ZAKRZEWSKI Roman 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 136; 
  4) głosów ważnych oddano 3 614; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BIAŁOBRZESKI Kazimierz Adam 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – MIECZNIKOWSKI Adam Wiesław 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW ZIEMIA MAKOWSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – NOWOTKA Marcin 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 002; 
  4) głosów ważnych oddano 4 597; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PEPŁOWSKI Jerzy 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 
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  – BŁOŃSKA-JANKOWSKA Teresa Barbara 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW ZIEMIA MAKOWSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – PIELACH Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 642; 
  4) głosów ważnych oddano 4 086; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BONISŁAWSKA Maria Janina 

  – DEPTUŁA Zbigniew Roman 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW ZIEMIA MAKOWSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – LIPOWSKI Wiesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 12. 
Wybory do Rady Powiatu Mińskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
27 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 114 260. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 54 829 osób, to jest 

47,99% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  2) lista nr 20 KWW TWÓJ POWIAT 

  3) lista nr 21 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 13 557; 
  4) głosów ważnych oddano 12 789; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – MILEWSKI Daniel George 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW TWÓJ POWIAT uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 

  – GRZESIAK Zbigniew 

  – NIEDZIAŁEK Dariusz 

  – TARCZYŃSKI Zdzisław 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM uzyskała 
3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRUSIEWICZ Mirosław 

  – WIĄCEK Adam 

  – WYSZOGRODZKI Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 840; 
  4) głosów ważnych oddano 7 292; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – PAZIO Krystyna 

  – ŚLIWA Arkadiusz Bogdan 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW TWÓJ POWIAT uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 
został wybrany: 

  – PAZIO Zbigniew Marian 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KIKOLSKI Witold Stefan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 162; 
  4) głosów ważnych oddano 8 205; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – CISZKOWSKI Adam 

  – GAŃKO Grzegorz 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW TWÓJ POWIAT uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 
został wybrany: 

  – PIASECKI Ireneusz 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRUBEK Robert Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 198; 
  4) głosów ważnych oddano 6 579; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – PŁOCHOCKI Krzysztof 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW TWÓJ POWIAT uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 

  – PRUS Kazimierz 

  – TARCZYŃSKI Antoni Jan 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – PIECHOSKI Antoni Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 375; 
  4) głosów ważnych oddano 6 553; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – WIKTOROWICZ Paweł 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW TWÓJ POWIAT uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 
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  – GOŹLIŃSKI Andrzej Dominik 

  – PACHNIK Marek Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 697; 
  4) głosów ważnych oddano 8 633; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – WRÓBLEWSKI Janusz Franciszek 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW TWÓJ POWIAT uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy 
zostali wybrani: 

  – GRZEGRZUŁKA Arkadiusz 

  – KSIĘŻOPOLSKI Henryk Józef 

  – UCHMAN Marcin 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – PIENIAK Andrzej Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 
Wybory do Rady Powiatu Mławskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 59 565. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 33 141 osób, to jest 

55,64% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW FORUM SAMORZĄDOWE P. MŁAWSKIEGO 

  5) lista nr 21 KWW SŁAWOMIRA KOWALEWSKIEGO 

  6) lista nr 22 KWW MŁAWA 2010 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 12 340; 
  4) głosów ważnych oddano 11 227; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – BUDNER Zdzisław 

  – SALWA Jan Stanisław 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BURCHACKI Marcin 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ŁUKASIK Jan 

  
d) 
  

lista nr 20 – KWW FORUM SAMORZĄDOWE P. MŁAWSKIEGO uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRZYMKOWSKI Andrzej 

  
e) 
  

lista nr 21 – KWW SŁAWOMIRA KOWALEWSKIEGO uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BIEŃKOWSKA Elżbieta 

  – JANKOWSKI Piotr 

  
f) 
  

lista nr 22 – KWW MŁAWA 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 
wybrany: 

  – DANELCZYK Ireneusz Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 848; 
  4) głosów ważnych oddano 5 185; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – PĘTLICKI Leszek Leon 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GĘBALA Mariusz 

  – WOJNAROWSKI Włodzimierz Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 205; 
  4) głosów ważnych oddano 7 192; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LINKOWSKI Marek Wiesław 

  – OLSZEWSKI Michał 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – SZLACHTA Jacek 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW FORUM SAMORZĄDOWE P. MŁAWSKIEGO uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – POPEK Wiesław 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW SŁAWOMIRA KOWALEWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – TOKARSKA Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 748; 
  4) głosów ważnych oddano 6 083; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BAGIŃSKI Witold Stefan 

  – DANIELEWICZ Michał Stefan 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – GUTKOWSKI Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 14. 
Wybory do Rady Powiatu Nowodworskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 62 352. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 34 288 osób, to jest 

54,99% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 20 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010 

  6) lista nr 21 KW "WND" 

  7) lista nr 22 KWW "NOWODWORSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 143; 
  4) głosów ważnych oddano 10 205; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – ŁASZUK Mariusz Sebastian 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – MĘDRECKI Henryk Roman 

  – SZYMAŃSKI Grzegorz Jan 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – TROIŃSKA Joanna Małgorzata 

  
d) 
  

lista nr 21 – KW "WND" uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali 
wybrani: 

  – DUDEK Mariusz Norbert 

  – KAPUSTA Krzysztof Adam 

  – SZMYTKOWSKI Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 270; 
  4) głosów ważnych oddano 7 623; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DRABIK Kazimierz Cezary 

  – PACZEWSKI Grzegorz 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010 uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – RUSZKOWSKI Bogdan 

  – TULEJ Lesław Józef 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW "NOWODWORSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" 
uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – MARKOWICZ Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 012; 
  4) głosów ważnych oddano 6 177; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BODZAK Wacław Stanisław 

  – CALAK Paweł 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010 uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – DZWONEK Alfred Bernard 

  
c) 
  

lista nr 21 – KW "WND" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZATKOWSKI Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 863; 
  4) głosów ważnych oddano 7 019; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – KRĘŹLEWICZ Katarzyna Izabela 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – JARZĄBEK Maria 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KOZAK Sebastian Jakub 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 15. 
Wybory do Rady Powiatu w Ostrołęce 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 67 744. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 36 680 osób, to jest 

54,15% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW "NASZ SAMORZĄD" 

  5) lista nr 22 KWW BEZPARTYJNY POWIAT 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 910; 
  4) głosów ważnych oddano 6 989; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BIEŃKOWSKI Wiesław 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – RZEWNICKI Kazimierz 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – NOWAK Jarosław 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW BEZPARTYJNY POWIAT uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KUBEŁ Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 452; 
  4) głosów ważnych oddano 5 787; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – MULAWKA Antoni Tadeusz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 
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  – KALINOWSKA Beata 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW BEZPARTYJNY POWIAT uzyskała 2 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – LEWICKA Lucyna Maria 

  – WIŚNIEWSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 077; 
  4) głosów ważnych oddano 7 371; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – LIPKA Tadeusz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KAMIŃSKI Sławomir Krzysztof 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW "NASZ SAMORZĄD" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – LIPKA Stanisław 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW BEZPARTYJNY POWIAT uzyskała 2 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – KUCZYŃSKI Witold Henryk 

  – LIS Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 913; 
  4) głosów ważnych oddano 7 148; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PRUSIK Stefan 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 
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  – PĘDZICH Waldemar 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW BEZPARTYJNY POWIAT uzyskała 2 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – KRUPSKA Małgorzata 

  – SZCZUBEŁEK Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 328; 
  4) głosów ważnych oddano 5 769; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PODOLAK Marek 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – LIŻEWSKI Piotr 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW BEZPARTYJNY POWIAT uzyskała 2 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – NAPIÓRKOWSKA Zofia 

  – PARZYCHOWSKI Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 
Wybory do Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 60 858. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 36 290 osób, to jest 

59,63% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 20 KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA OSTROWSKA" 

  6) lista nr 21 KWW RAZEM DLA POWIATU 

  7) lista nr 22 KWW "WSPÓLNE DOBRO" 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 887; 
  4) głosów ważnych oddano 10 166; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRZYŻANOWSKI Wojciech Eugeniusz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – BAUER Jerzy 

  – CHRUPEK Zbigniew 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 2 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – CHMIELEWSKI Dariusz Zygmunt 

  – KAMIŃSKI Marek 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW "WSPÓLNE DOBRO" uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – RAFEENKO Anna Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 395; 
  4) głosów ważnych oddano 7 850; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – POLAK Józef 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – WOŁOSIEWICZ Urszula 

  
c) 
  

lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA OSTROWSKA" uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BOGUCKI Eugeniusz 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – WOJTKOWSKI Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 289; 
  4) głosów ważnych oddano 10 338; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – ZALEWSKA Anna Aldona 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – MORAWSKI Dariusz Adam 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – WUJEK Bogumiła Maria 

  
d) 
  

lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA OSTROWSKA" uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – LEGACKI Tadeusz 

  
e) 
  

lista nr 21 – KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 2 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – GUMKOWSKA Krystyna 

  – KAMIŃSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 719; 
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  4) głosów ważnych oddano 5 272; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ROSTKOWSKI Stefan Kazimierz 

  
b) 
  

lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA OSTROWSKA" uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SADOWSKI Andrzej 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – RAFALIK Dariusz Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 
Wybory do Rady Powiatu w Otwocku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 94 240. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 50 033 osób, to jest 

53,09% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW NASZ WSPÓLNY DOM 

  5) lista nr 21 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 9 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 16 431; 
  4) głosów ważnych oddano 15 589; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 
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  – GOLIŃSKI Janusz Zbigniew 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZARNOWSKI Jacek Ryszard 

  – KOZŁOWSKI Jarosław Zygmunt 

  – PAROL Barbara 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – BRODOWSKI Artur Grzegorz 

  – KAMIŃSKI Kacper Jakub 

  
d) 
  

lista nr 20 – KWW NASZ WSPÓLNY DOM uzyskała 2 mandaty; radnymi z 
tej listy zostali wybrani: 

  – SZCZEGIELNIAK Krzysztof Jan 

  – WALCZYŃSKI Franciszek Adam 

  
e) 
  

lista nr 21 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZACIŁŁO Andrzej Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 830; 
  4) głosów ważnych oddano 6 437; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PSZONKA Mirosław Antoni 

  
b) 
  

lista nr 21 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LEŚNIEWSKA Danuta 

  – ŁOKIETEK Władysław Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 043; 
  4) głosów ważnych oddano 7 647; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 



– 934 – 

  

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – WALKIEWICZ Waldemar Lucjan 

  – WIĘCKOWSKA Bogumiła Alicja 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – KAMIŃSKA Anna Aleksandra 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW NASZ WSPÓLNY DOM uzyskała 1 mandat; radną z tej 
listy została wybrana: 

  – UZARSKA Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 405; 
  4) głosów ważnych oddano 9 663; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRAJDA Dariusz Grzegorz 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – ATŁOWSKI Tomasz Tadeusz 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ZDUNIK Roman 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BUDNY Janusz Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 324; 
  4) głosów ważnych oddano 7 357; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BARTNICKA Aneta Renata 

  – ZYCH Zdzisław Grzegorz 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW NASZ WSPÓLNY DOM uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – MICHALCZYK Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 
Wybory do Rady Powiatu Piaseczyńskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
27 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 120 434. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 60 997 osób, to jest 

50,65% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KW SAMORZĄDOWE CENTRUM 

  5) lista nr 22 KWW KLUB ROZWOJU: DROGI, AUTOBUSY, METRO 

  6) lista nr 24 KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 15 278; 
  4) głosów ważnych oddano 14 865; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KOSAKOWSKI Waldemar Michał 

  – KRAWCZYŃSKI Łukasz Krzysztof 

  – OBŁĄKOWSKA-KUBIAK Katarzyna Agnieszka 

  – RASIŃSKI Włodzimierz Henryk 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – LENIEC Jerzy 

  
c) 
  

lista nr 20 – KW SAMORZĄDOWE CENTRUM uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ZALEWSKI Józef 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW KLUB ROZWOJU: DROGI, AUTOBUSY, METRO 
uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SŁOWIK Marianna 

  
e) 
  

lista nr 24 – KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – DĄBEK Jan Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 533; 
  4) głosów ważnych oddano 8 149; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KANDYBA Piotr 

  – LIS Zdzisław Jerzy 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – OŁDAKOWSKI Wojciech Jerzy 

  
c) 
  

lista nr 20 – KW SAMORZĄDOWE CENTRUM uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ZACHARIASZ Jacek Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 712; 
  4) głosów ważnych oddano 9 944; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – STRZYŻEWSKI Arkadiusz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – DUNIN Stefan 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – RUTOWICZ Marek 

  – ZIELIŃSKI Dariusz Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 610; 
  4) głosów ważnych oddano 9 899; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BUCZYŃSKI Artur Piotr 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – WOJDAK Jerzy Marek 

  
c) 
  

lista nr 20 – KW SAMORZĄDOWE CENTRUM uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – BĄK Wacław 

  
d) 
  

lista nr 24 – KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – MIODUSZEWSKA Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 15 864; 
  4) głosów ważnych oddano 14 615; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 
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  – SZTOP Tadeusz Zdzisław 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – GIELECIŃSKI Marek Ireneusz 

  – LATOSZEK-LUBACH Magdalena Maria 

  
c) 
  

lista nr 20 – KW SAMORZĄDOWE CENTRUM uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – POTERAŁA Bożena 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW KLUB ROZWOJU: DROGI, AUTOBUSY, METRO 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – PŁUŻYCZKA Daniel 

  
e) 
  

lista nr 24 – KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PAJĄKIEWICZ Joanna 

  – SZCZYTOWSKI Jacek Leon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 19. 
Wybory do Rady Powiatu w Płocku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
23 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 86 348. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 47 680 osób, to jest 

55,22% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 21 KWW NASZ POWIAT NASZA GMINA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 235; 
  4) głosów ważnych oddano 6 546; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DĄBROWSKI Lech 

  – KISIELEWSKI Zbigniew 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PIOTROWSKI Marcin Hubert 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – MODERACKI Marek Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 017; 
  4) głosów ważnych oddano 6 960; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – OLENDRZYŃSKA Elżbieta 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ROZKOSZ Józef Jerzy 

  – SAMORAJ Andrzej Wojciech 

  – ZGORZELSKI Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 818; 
  4) głosów ważnych oddano 6 096; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – DUDA Tomasz 

  – STRADOMSKI Józef 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ZABOROWSKI Daniel Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 465; 
  4) głosów ważnych oddano 8 482; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAKUBOWSKI Stefan 

  – KULIŃSKI Andrzej Szymon 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – SKORUPSKI Tomasz Marek 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW NASZ POWIAT NASZA GMINA uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – DOROBEK Jarosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 837; 
  4) głosów ważnych oddano 4 311; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BOSZKO Jan 

  – GRUSZCZYŃSKI Apolinary 

  
b) 
  

lista nr 21 – KWW NASZ POWIAT NASZA GMINA uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZMYSŁOWSKI Wojciech Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 308; 
  4) głosów ważnych oddano 10 174; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – BARTOSIAK Adam Zdzisław 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIASTEK Jan 

  – SIEROCKI Adam 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KAMIŃSKI Henryk 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW NASZ POWIAT NASZA GMINA uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – JADCZAK Krzysztof Mieczysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 20. 
Wybory do Rady Powiatu Płońskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 71 197. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 36 290 osób, to jest 

50,97% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 20 KWW PRZYMIERZE ROZWOJU POW. PŁOŃSKIEGO 

  6) lista nr 21 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 055; 
  4) głosów ważnych oddano 8 210; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – MUCHA Małgorzata Ewa 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – STOLPA Andrzej 

  
c) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – WIŚNIEWSKA Elżbieta Joanna 

  
d) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – CZAPLIŃSKI Artur Tomasz 

  
e) 
  

lista nr 21 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – TORBUS Józefa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 991; 
  4) głosów ważnych oddano 7 070; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – SADOWSKI Zbigniew 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRODKIEWICZ Elżbieta 

  – MĄCZEWSKI Jan Józef 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KOZAKIEWICZ Henryk 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – RZUCIDŁO Andrzej Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 787; 
  4) głosów ważnych oddano 6 008; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – DALECKI Adrian 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – CHYBAŁA Marianna 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – ZWIERZCHOWSKA Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 455; 
  4) głosów ważnych oddano 4 775; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DUMIŃSKA-KIERSKA Anna 

  – PIERŚCIŃSKA Beata 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – OKRASA Rajmund 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW PRZYMIERZE ROZWOJU POW. PŁOŃSKIEGO 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GORTAT Ryszard Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 002; 
  4) głosów ważnych oddano 6 145; 
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  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – OLESZKO Janusz Eugeniusz 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAROSŁAWSKI Aleksander Wiesław 

  – PAJĄK Witold Stanisław 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – WRZESIŃSKI Krzysztof Heronim 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 21. 
Wybory do Rady Powiatu Pruszkowskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
27 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 119 436. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 57 108 osób, to jest 

47,81% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 10 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 18 366; 
  4) głosów ważnych oddano 17 528; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 
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  – KULESZA Lech Stanisław 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MAKOWSKI Zbigniew Ryszard 

  – SMOLIŃSKA Elżbieta Anna 

  – SUTKOWSKI Tadeusz 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – BAZAK Jerzy Krzysztof 

  – SIPIERA Zdzisław Tadeusz 

  
d) 
  

lista nr 20 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MAKOWSKA Maria Anna 

  – RYMUZA Krzysztof 

  – SOWA Ewa Bogusława 

  – STARZYŃSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 381; 
  4) głosów ważnych oddano 7 968; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KURAN Hanna Bogumiła 

  – ZIELIŃSKA Zdzisława Maria 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – BORODZICZ Ewa Zofia 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – OSIŃSKI Tomasz Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 320; 
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  4) głosów ważnych oddano 10 657; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DYMURA Stanisław 

  – JASTRZĘBSKI Grzegorz Wojciech 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – BRYKSA Przemysław Marcin 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUŹMIŃSKA Agnieszka Maria 

  – LAWRENCE Jadwiga Marianna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 194; 
  4) głosów ważnych oddano 9 710; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CYBULSKA Maria 

  – DOWGWIŁŁOWICZ-NOWICKI Lechosław Robert 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – MALINOWSKI Ryszard Jan 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – WOJCIECHOWSKA Urszula Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 847; 
  4) głosów ważnych oddano 8 323; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – SŁOWIKOWSKA-ŻABOKLICKA Grażyna Krystyna 

  – WALCZAK Edward Kazimierz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – IWICKI Piotr 

  – WŁODARSKA Joanna Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 22. 
Wybory do Rady Powiatu Przasnyskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 42 765. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23 228 osób, to jest 

54,32% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 

  5) lista nr 21 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 497; 
  4) głosów ważnych oddano 6 156; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – OSIADACZ Janusz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – OSOWSKI Tomasz 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – HELWAK Wiesława 

  – SIEJKA Arkadiusz 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BIEŃKOWSKI Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 522; 
  4) głosów ważnych oddano 5 849; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MARCHLIŃSKI Piotr 

  – TYBUCHOWSKI Jarosław Antoni 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – GRABOWSKA Małgorzata 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SEKUNA Piotr 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOŁAKOWSKI Bartłomiej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 209; 
  4) głosów ważnych oddano 9 274; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KRUSZEWSKI Bogdan 

  – SZCZEPANKOWSKI Zenon 

  – WALĘDZIAK Marek 

  – WILGA Dariusz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – CHODKOWSKI Dariusz 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – MALIŃSKA Maria Magdalena 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – NIELIWODZKI Krzysztof Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 23. 
Wybory do Rady Powiatu Przysuskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 36 127. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23 095 osób, to jest 

63,93% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMIN 

  4) lista nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 

  5) lista nr 22 KWW PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 366; 
  4) głosów ważnych oddano 6 047; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – MATLAKIEWICZ Tomasz 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMIN uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KRUPA Włodzimierz 

  – TOMASIK Tadeusz 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MODRZECKI Leopold Jacenty 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – JASZCZURA Szczepan Bogumił 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 310; 
  4) głosów ważnych oddano 4 814; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – WESOŁOWSKI Marian Andrzej 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – MARASEK Dariusz 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMIN uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – NAWROCKI Kazimierz 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MODRZECKI Marek Szczepan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 518; 
  4) głosów ważnych oddano 4 242; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŻUŁCIŃSKI Piotr 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – SUŁECKI Adam 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – NIEMIRSKI Marian Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 901; 
  4) głosów ważnych oddano 6 374; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – GÓRSKI Sylwester 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMIN uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – DYJAS-WALCZAK Danuta 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – WOCHNIAK Krzysztof 

  – ZAWADZKI Krzysztof Jan 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – WOCHNIAK Paweł Wiktor 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 24. 
Wybory do Rady Powiatu w Pułtusku 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 40 605. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23 119 osób, to jest 

56,94% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 20 KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIEZIEMIPUŁTUSKIEJ 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 827; 
  4) głosów ważnych oddano 3 395; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOŁODZIEJSKI Zbigniew Zenon 

  – WRONIEWSKI Edward Marek 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIEZIEMIPUŁTUSKIEJ 
uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – BANACH Halina Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 104; 
  4) głosów ważnych oddano 3 705; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIENKOWSKI Wiesław 

  – PIEŃKOS Krzysztof Janusz 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIEZIEMIPUŁTUSKIEJ 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KWIATKOWSKI Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 125; 
  4) głosów ważnych oddano 4 542; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
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liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZERSKI Czesław 

  – SZCZEPANIK Zbigniew Jan 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIEZIEMIPUŁTUSKIEJ 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MROCZKOWSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 063; 
  4) głosów ważnych oddano 9 215; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – SARACYN Witold 

  – SOBOLEWSKA - BIESIEKIERSKA Dorota 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOLECKI Andrzej 

  – NALEWAJK Tadeusz 

  – ZALEWSKI Jan 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIEZIEMIPUŁTUSKIEJ 
uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ESTKOWSKA Krystyna Maria 

  – KOWALEWSKI Zenon Marian 

  – ŁACHMAŃSKI Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 25. 
Wybory do Rady Powiatu Radomskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
27 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 117 067. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 64 019 osób, to jest 

54,69% uprawnionych do głosowania. 
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4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 
listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  5) lista nr 21 KWW BEZPARTYJNYCH WSPÓLNY POWIAT 

  6) lista nr 22 KWW SAMORZĄDOWE FORUM OBYWATELSKIE 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 874; 
  4) głosów ważnych oddano 10 954; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – NOWICKI Tadeusz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIUBASIK Zbigniew 

  – JANECZEK Marek 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – RYBAK Henryk 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW BEZPARTYJNYCH WSPÓLNY POWIAT uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZAWODNIK Romuald 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 506; 
  4) głosów ważnych oddano 5 937; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – JAROSZ Marek 

  – MOSKWA Andrzej 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KOZERA Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 15 434; 
  4) głosów ważnych oddano 13 839; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DULIAS Zdzisław Cezary 

  – MAJKUSIAK Teresa Maria 

  – MROCZKOWSKI Zdzisław Sylwester 

  – OSIŃSKI Tadeusz Jerzy 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – SIENKIEWICZ Mirosław 

  – TRELKA Waldemar 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 035; 
  4) głosów ważnych oddano 8 231; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – SICZEK Adam 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – ĆWIL Włodzimierz 

  – DZIEWIT Paweł 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – GÓRAK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 344; 
  4) głosów ważnych oddano 7 400; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOBOSZ Robert 

  – KROK Edward 

  – WIKŁO Marian Bogusław 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – BARTULA Ewa Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 12 826; 
  4) głosów ważnych oddano 11 682; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŚLIFIRCZYK Mirosław 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIK Antoni 

  – MURAWSKI Krzysztof 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW SAMORZĄDOWE FORUM OBYWATELSKIE uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MARGAS Leszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 26. 
Wybory do Rady Powiatu w Siedlcach 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 64 188. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 35 138 osób, to jest 

54,74% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW "POROZUMIENIE NA RZECZ POWIATU" 

  5) lista nr 21 KWW "NASZ POWIAT" 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 540; 
  4) głosów ważnych oddano 5 216; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PLICHTA Marek 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – WIELOGÓRSKI Emil Paweł 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – MARCINIUK Tomasz 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW "NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 
został wybrany: 

  – BRODOWSKI Henryk Marian 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 402; 
  4) głosów ważnych oddano 4 915; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUKLA Benon 

  – OKNIŃSKI Michał 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KLEPACKI Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 141; 
  4) głosów ważnych oddano 7 221; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUĆ Jan 

  – STOLARZEWSKA-SIERAKOWSKA Małgorzata Grażyna 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – DRABAREK Włodzimierz 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KURKUS Bartłomiej 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW "NASZ POWIAT" uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – RYCHLIK Józefa Marianna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 304; 
  4) głosów ważnych oddano 6 685; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – DYMOWSKI Piotr 

  – ŚLAZ Mieczysław Stanisław 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – GORZAŁA Marek 

  – ŁĘCZYCKI Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 751; 
  4) głosów ważnych oddano 8 007; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JASIŃSKI Dariusz 

  – WRÓBEL Andrzej Bogdan 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – RYBACZEWSKA Barbara 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – POMIKŁO Grzegorz Józef 

  – PROCHENKA Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 27. 
Wybory do Rady Powiatu w Sierpcu 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 42 958. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25 857 osób, to jest 

60,19% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE 

  5) lista nr 21 KWW SPS 2006 

  6) lista nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" 

  7) lista nr 23 KWW NIEZALEŻNI I PRAWORZĄDNI 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 968; 
  4) głosów ważnych oddano 7 251; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – JAGODZIŃSKA Izabela Maria 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GĄSIOROWSKI Marek 

  – RYCHTER Wojciech Adam 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW SPS 2006 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 
wybrany: 

  – OCICKI Jarosław Andrzej 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW "AKTYWNE CENTRUM" uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – LIPIŃSKI Adam Stanisław 

  
e) 
  

lista nr 23 – KWW NIEZALEŻNI I PRAWORZĄDNI uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – TURALSKI Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 709; 
  4) głosów ważnych oddano 5 891; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
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liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PAKIEŁA Paweł 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – JAMIOŁKOWSKI Szczepan 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – OLEJNICZAK Sławomir Paweł 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW "AKTYWNE CENTRUM" uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KORPOLIŃSKI Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 669; 
  4) głosów ważnych oddano 4 256; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GORZKOŚ Juliusz 

  – PAWŁOWSKI Stanisław Wojciech 

  
b) 
  

lista nr 23 – KWW NIEZALEŻNI I PRAWORZĄDNI uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – TWARDOWSKI Andrzej Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 511; 
  4) głosów ważnych oddano 5 883; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LASKOWSKI Jan 

  – SIWIEC Krystyna Barbara 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW ZGODA W SAMORZĄDZIE uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 
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  – CZAJKOWSKI Sylwester 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW "AKTYWNE CENTRUM" uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – RAWA Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 28. 
Wybory do Rady Powiatu w Sochaczewie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 67 544. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 32 603 osób, to jest 

48,27% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW SOCHACZEWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  5) lista nr 21 KWW PRZYMIERZE 2010 

  6) lista nr 22 KWW SOCHACZEWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  7) lista nr 23 KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 695; 
  4) głosów ważnych oddano 7 038; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – DRAGAN Wanda 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW SOCHACZEWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRABAREK Andrzej 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ uzyskała 
3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – AMBROZIAK Ryszard Andrzej 

  – DOBRZYŃSKI Bogdan Paweł 

  – PRZYWOŹNY Tadeusz Gabryel 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 870; 
  4) głosów ważnych oddano 9 830; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – LEWANDOWSKI Sylwester 

  – ZIÓŁKOWSKI Szymon Piotr 

  
b) 
  

lista nr 22 – KWW SOCHACZEWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GŁUCHOWSKI Tadeusz 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ uzyskała 
4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAKUBOWSKI Bogdan Jacek 

  – KORYŚ Tadeusz 

  – ŁOPATA Jan Aleksander 

  – PAKUŁA Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 9 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 14 038; 
  4) głosów ważnych oddano 13 190; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – POPIOŁEK Jolanta 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – GAIK Przemysław Łukasz 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 
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  – FASTYN Beata Monika 

  – ULICKA Anna Danuta 

  
d) 
  

lista nr 20 – KWW SOCHACZEWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHOCIAN Józef Marian 

  – OSIECKI Piotr Krzysztof 

  
e) 
  

lista nr 22 – KWW SOCHACZEWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŻELICHOWSKI Jerzy Stefan 

  
f) 
  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CIURA Janusz Stanisław 

  – PĘDZIEJEWSKA Halina Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 29. 
Wybory do Rady Powiatu Sokołowskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46 909. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 26 444 osób, to jest 

56,37% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 21 KWW "RODZINA I PRAWO" 

  5) lista nr 22 KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 126; 
  4) głosów ważnych oddano 7 709; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – CZARKOWSKI Krzysztof Józef 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – MINARCZUK Andrzej 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – BŁOŃSKI Jerzy Franciszek 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW "RODZINA I PRAWO" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – PUŚCION Jarosław 

  
e) 
  

lista nr 22 – KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – CZARNOCKI Antoni Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 573; 
  4) głosów ważnych oddano 4 267; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BIELIŃSKI Tadeusz Józef 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KOĆ Marian 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WIĘSAK Krzysztof Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 464; 
  4) głosów ważnych oddano 4 155; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 
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  – GODLEWSKI Jan 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – DMOWSKI Witold Marian 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MRÓZ Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 229; 
  4) głosów ważnych oddano 4 901; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – STRZAŁA Jerzy Robert 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – HARDEJ Sławomir Janusz 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW "RODZINA I PRAWO" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – KRASNODĘBSKI Grzegorz Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 052; 
  4) głosów ważnych oddano 3 789; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – POGORZELSKI Andrzej 

  
b) 
  

lista nr 21 – KWW "RODZINA I PRAWO" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – KOBYLIŃSKI Jacek Ludwik 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – RATYŃSKI Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 30. 
Wybory do Rady Powiatu Szydłowieckiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 32 735. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21 076 osób, to jest 

64,38% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW SOLIDARNY SAMORZĄD 

  5) lista nr 21 KWW DLA LUDZI I Z LUDŹMI 

  6) lista nr 22 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE 

  7) lista nr 23 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE 

  8) lista nr 24 KW "WSPÓLNOTA ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ" 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 458; 
  4) głosów ważnych oddano 8 907; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – WLAZŁO Adam 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – SIEMBIOT Mirosława 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW SOLIDARNY SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; radną z tej 
listy została wybrana: 

  – STANIK Monika 

  
d) 
  

lista nr 22 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE 
uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – LUDEW Artur 

  – MAJEWSKA Barbara 

  – SOKOŁOWSKI Marek 

  
e) 
  

lista nr 24 – KW "WSPÓLNOTA ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ" uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ADAMCZYK Krystyna 

  – ZIÓŁKOWSKI Krzysztof Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 3 668; 
  4) głosów ważnych oddano 3 262; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – SADOWNIK Marek 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW SOLIDARNY SAMORZĄD uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – SOWIŃSKI Waldemar 

  
c) 
  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAMLA Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 950; 
  4) głosów ważnych oddano 7 138; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – WOŹNIAK Roman Bogusław 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW SOLIDARNY SAMORZĄD uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – FIGARSKI Marek 

  – GULA Jan 

  
c) 
  

lista nr 22 – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BASIAK Jarosław Zbigniew 

  – SIERAWSKI Cezary 

  
d) 
  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BRACHA Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 31. 
Wybory do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
21 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 81 597. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 43 297 osób, to jest 

53,06% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 20 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 864; 
  4) głosów ważnych oddano 5 310; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BARTOSIK Adam 

  
b) 
  

lista nr 20 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GÓRECKA Dorota Julita 

  – WOŁCZYŃSKI Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 563; 
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  4) głosów ważnych oddano 9 914; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BIAŁAS Wojciech Andrzej 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – UJAZDOWSKA Lidia 

  
c) 
  

lista nr 20 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GÓRKA Ryszard 

  – PILASZEK Beata Katarzyna 

  – ŻYCHLIŃSKI Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 10 049; 
  4) głosów ważnych oddano 9 654; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOLWAS Marcin Jakub 

  – WÓJCICKA Magdalena 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – OPARA Jakub Marcin 

  
c) 
  

lista nr 20 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DĄBROWSKI Tomasz Henryk 

  – WOŁYŃSKI Edward 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 965; 
  4) głosów ważnych oddano 7 484; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – RÓŻALSKI Maciej Janusz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – TOKARCZYK Leszek 

  
c) 
  

lista nr 20 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KANCLERZ Paweł 

  – MILEJ - MISZTAL Stanisława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 856; 
  4) głosów ważnych oddano 8 230; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUBICKI Przemysław Kazimierz 

  – RESZKA Romuald Zenon 

  
b) 
  

lista nr 20 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PARAFINIUK Marek Jan 

  – WÓJCIK Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 32. 
Wybory do Rady Powiatu Węgrowskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 55 087. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27 821 osób, to jest 

50,50% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  2) lista nr 20 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 

  3) lista nr 21 KWW WSPÓLNY POWIAT 

  4) lista nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 974; 
  4) głosów ważnych oddano 4 687; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – BESZTAK Ewa Grażyna 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRENDA Jarosław 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW WSPÓLNY POWIAT uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – ŁOZOWSKI Leszek 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ORŁOWSKI Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 284; 
  4) głosów ważnych oddano 5 627; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – BRODACKA-BARTOSZUK Anna Grażyna 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRUSZEWSKI Andrzej 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW WSPÓLNY POWIAT uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 
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  – SOKULSKA Jadwiga 

  
d) 
  

lista nr 22 – KWW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DOLIŃSKI Bogdan Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 794; 
  4) głosów ważnych oddano 6 293; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – MYTKOWSKA Anna Grażyna 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GROTKOWSKI Sylwester Rajmund 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW WSPÓLNY POWIAT uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – FEDORCZYK Krzysztof 

  – NOWOTKA Andrzej Adam 

  – WIERZCHOŁOWSKA Halina Joanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 789; 
  4) głosów ważnych oddano 4 286; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – RENIK Marek 

  
b) 
  

lista nr 21 – KWW WSPÓLNY POWIAT uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – DANAJ Tadeusz 

  – STRĄK Cecylia Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 980; 
  4) głosów ważnych oddano 4 475; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – ONASZKIEWICZ Krzysztof Stanisław 

  
b) 
  

lista nr 21 – KWW WSPÓLNY POWIAT uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – MIERZEJEWSKI Janusz Mieczysław 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ONASZKIEWICZ Leszek Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 33. 
Wybory do Rady Powiatu Wołomińskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
29 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 165 213. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 82 267 osób, to jest 

49,79% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  3) lista nr 20 KWW JEDEN POWIAT 

  4) lista nr 21 KWW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY-SKW2010 

  5) lista nr 22 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 

  6) lista nr 24 KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 344; 
  4) głosów ważnych oddano 8 819; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – CHIBOWSKI Janusz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – UŚCIŃSKI Piotr Michał 

  – WALCZAK Ryszard Zenon 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 073; 
  4) głosów ważnych oddano 7 625; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PORĘBSKI Paweł Jan 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – MATUSIAK Sylwia 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOPCZYŃSKI Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 103; 
  4) głosów ważnych oddano 7 604; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – RAJCHERT Marta Anna 

  
b) 
  

lista nr 22 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SIARNA Andrzej Henryk 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – JUSIŃSKI Mirosław Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 14 563; 
  4) głosów ważnych oddano 13 737; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – STRZAŁKOWSKI Krzysztof Grzegorz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIEWIĄTKOWSKA Izabella Teresa 

  – PIETRZAK Marek 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW JEDEN POWIAT uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 
został wybrany: 

  – STEFANIAK Mariusz Tomasz 

  
d) 
  

lista nr 24 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DUDZIK Grzegorz Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 18 702; 
  4) głosów ważnych oddano 17 786; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – URMANOWSKI Maciej Michał 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – MAŚLANY Ireneusz Józef 

  – SZAFRAŃSKI Marek Łukasz 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY-SKW2010 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MIKULSKI Jerzy 

  
d) 
  

lista nr 24 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – PAZIO Rafał Piotr 

  – RYTEL Konrad Szymon 

  – SOLIS Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 15 315; 
  4) głosów ważnych oddano 13 395; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – FERDYN Andrzej Ryszard 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – ŁOŃ Małgorzata 

  – MĘDRZYCKI Wiesław 

  
c) 
  

lista nr 24 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – OLSZEWSKI Andrzej Dariusz 

  – ORYCH Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 167; 
  4) głosów ważnych oddano 7 449; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KLOCEK Sławomir Jan 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – CZARNOGÓRSKI Janusz Tomasz 

  
c) 
  

lista nr 21 – KWW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY-SKW2010 
uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DEMBIŃSKI Mariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 34. 
Wybory do Rady Powiatu w Wyszkowie 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 57 454. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 30 615 osób, to jest 

53,29% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA 

  5) lista nr 21 KWW SOLIDARNI-NIEZALEŻNI 

  6) lista nr 22 KWW G-P WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 10 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 14 799; 
  4) głosów ważnych oddano 13 908; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BOCIAN Zdzisław Damian 

  – WĘŻYK Ryszard Zbigniew 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JASTRZĘBSKA Teresa 

  – MRÓZ Adam 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – SOBCZAK Waldemar 

  
d) 
  

lista nr 20 – KWW PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 
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  – GARBARCZYK Justyna 

  
e) 
  

lista nr 21 – KWW SOLIDARNI-NIEZALEŻNI uzyskała 1 mandat; radną z tej 
listy została wybrana: 

  – TRZASKA Teresa 

  
f) 
  

lista nr 22 – KWW G-P WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FRĄCKIEWICZ Bogusław 

  – MIKOŁAJCZYK Urszula Zofia 

  – NOWOSIELSKI Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 866; 
  4) głosów ważnych oddano 6 054; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PĄGOWSKI Bogdan Mirosław 

  – PĘDZICH Krystian 

  – PĘDZICH Sławomir Marek 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – DYL Marzena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 950; 
  4) głosów ważnych oddano 7 979; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOŁODZIEJSKI Paweł 

  – KUCHTA Tadeusz Mirosław 

  – MICHALIK Tadeusz 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 
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  – WULTAŃSKI Janusz Kazimierz 

  
c) 
  

lista nr 22 – KWW G-P WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – GETKA Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 35. 
Wybory do Rady Powiatu Zwoleńskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
15 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30 116. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17 297 osób, to jest 

57,43% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 20 KWW RAZEM BUDUJEMY 

  5) lista nr 21 KWW POSŁANKI V KADENCJI MARZENY PADUCH 

  6) lista nr 23 KWW WSPÓLNA SPRAWA POWIAT ZWOLEŃSKI 

  7) lista nr 24 KWW AKCJA SAMORZĄDOWA ZWOLEŃ 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 4 914; 
  4) głosów ważnych oddano 4 501; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BERNACIAK Stefan 

  – MADEJ Jan 

  – WOLSZCZAK Andrzej 

  
b) 
  

lista nr 23 – KWW WSPÓLNA SPRAWA POWIAT ZWOLEŃSKI uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – KAROLIK Marian Adam 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 393; 
  4) głosów ważnych oddano 4 924; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BARTOSIEWICZ Stanisław 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radną z tej listy została wybrana: 

  – FIJOŁ Ewa Bożena 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – LACHTARA Justyna 

  
d) 
  

lista nr 20 – KWW RAZEM BUDUJEMY uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – ADAMIEC Maria 

  
e) 
  

lista nr 23 – KWW WSPÓLNA SPRAWA POWIAT ZWOLEŃSKI uzyskała 
1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – MADEJSKI Mirosław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 990; 
  4) głosów ważnych oddano 6 458; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAWORSKA Bogusława Janina 

  – URBAŃSKI Waldemar 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – RYBAK Edward Mirosław 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 
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  – MAZURKIEWICZ Jan 

  
d) 
  

lista nr 20 – KWW RAZEM BUDUJEMY uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – SULIMA Arkadiusz 

  
e) 
  

lista nr 24 – KWW AKCJA SAMORZĄDOWA ZWOLEŃ uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – PĘKSYK Jan Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 36. 
Wybory do Rady Powiatu Żuromińskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
17 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 32 837. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18 127 osób, to jest 

55,20% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 337; 
  4) głosów ważnych oddano 5 622; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – RÓŻAŃSKI Mirosław 

  – WŁOCKI Zbigniew 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – DOBIESZ Ryszard 

  – JABŁOŃSKI Bernard 

  – SAJEWSKI Dariusz Adam 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – CECELSKI Waldemar Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 262; 
  4) głosów ważnych oddano 4 685; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – JARZYNKA Mariusz 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DRĄŻEWSKI Stanisław 

  – MAC Henryk 

  – RZYMOWSKI Jerzy 

  
c) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOSEK Lech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 528; 
  4) głosów ważnych oddano 6 052; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 
listy zostali wybrani: 

  – BUDZICH Marek 

  – GOLIAT Aneta 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – OLSZLEGIER Mieczysław 

  – REJMUS Ireneusz 

  – WELENC Janusz 

  
c) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – BODENSZAC Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 37. 
Wybory do Rady Powiatu Żyrardowskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 
19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 60 134. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 29 538 osób, to jest 

49,12% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 20 KWW "FORUM SAMORZĄDOWE" 

  6) lista nr 21 KWW WSPÓLNOTA I CENTRUM 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 5 422; 
  4) głosów ważnych oddano 5 039; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MILCZAREK Genowefa 

  – SZAFARYN Jarosław 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 
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  – JASIŃSKI Wojciech Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 9 639; 
  4) głosów ważnych oddano 8 906; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZYŻEWSKI Marian Mirosław 

  – KORYCKI Andrzej 

  – RUSINOWSKA Beata Małgorzata 

  
b) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – ADAMIAK Ryszard 

  – KAMIŃSKI Leszek Stanisław 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW "FORUM SAMORZĄDOWE" uzyskała 1 mandat; radnym 
z tej listy został wybrany: 

  – CIOŁKIEWICZ Krzysztof Janusz 

  
d) 
  

lista nr 21 – KWW WSPÓLNOTA I CENTRUM uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – GABRYLEWICZ Mieczysław Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 6 994; 
  4) głosów ważnych oddano 6 285; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – DRĄŻKIEWICZ Kazimierz 

  
b) 
  

lista nr 20 – KWW "FORUM SAMORZĄDOWE" uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – MYSZKOWSKI Sławomir 

  – SZNAJDER Beata 

  – SZUSTAKIEWICZ Wojciech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 7 483; 
  4) głosów ważnych oddano 6 478; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SADOWSKI Kazimierz Jerzy 

  – SUCHECKI Daniel 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – ROKICKI Zbigniew Apoloniusz 

  
c) 
  

lista nr 20 – KWW "FORUM SAMORZĄDOWE" uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MIASTOWSKI Andrzej 

  – SKIBIŃSKA Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział VII 
Wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 
51 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 151 659. 
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 110 815 osób, to jest 

50,84% uprawnionych do głosowania. 
4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 
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  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205 940; 
  4) głosów ważnych oddano 196 573; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 
została wybrana: 

  – PIEKARSKA Katarzyna Maria 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BARTELSKI Wojciech Jan 

  – BORNOWSKA Katarzyna Anna 

  – KIERWIŃSKI Marcin Piotr 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 
tej listy został wybrany: 

  – KOŁODZIEJSKI Witold Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232 593; 
  4) głosów ważnych oddano 219 227; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – PIETRUCZUK Grzegorz Jarosław 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KIERZKOWSKA Urszula Anna 

  – RAKOWSKI Ludwik Jerzy 

  – URANOWSKA-MUSZYŃSKA Urszula Małgorzata 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – GOSIEWSKA Małgorzata Maria 

  – TOMASZEWSKA Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208 610; 
  4) głosów ważnych oddano 194 652; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – OBERMEYER Paweł Jerzy 

  
b) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUCHARSKI Tomasz Antoni 

  – PAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 

  – ŚWIĘCICKI Marcin 

  
c) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 
tej listy została wybrana: 

  – ROGG Janina Sabina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 9 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 375 557; 
  4) głosów ważnych oddano 304 185; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – GAWKOWSKI Krzysztof Kamil 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 5 mandatów; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – ANTCZAK Henryk 

  – CHRZANOWSKI Witold 

  – KRAWCZYK Wiesława 

  – ORLIŃSKI Mirosław Adam 

  – STRUZIK Adam Krzysztof 

  
c) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOTLEWSKI Stefan Józef 

  
d) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – MARTYNOWSKI Marek Eryk 

  – PSZCZÓŁKOWSKI Benedykt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306 559; 
  4) głosów ważnych oddano 254 360; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – REJMER Leszek 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GOŁĄBEK Zbigniew 

  – PACHOLCZAK Bożenna Teresa 

  – PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 

  
c) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 
radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŁUCZYCKI Andrzej 

  
d) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 

  – MARSZAŁKIEWICZ Igor 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 9 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 380 241; 
  4) głosów ważnych oddano 307 774; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – RYBSKI Stanisław 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 3 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – AUGUSTYNIAK Mirosław Jan 

  – KRUPIŃSKI Marian 

  – ORZEŁOWSKA Janina Ewa 

  
c) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CELEJ Leszek 

  – LANC Elżbieta 

  
d) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – KOC Maria Zofia 

  – TCHÓRZEWSKI Karol 

  – ŻOCHOWSKI Krzysztof Jan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 10 mandatów: 
  1) wybory odbyły się; 
  2) głosowanie przeprowadzono; 
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 401 315; 
  4) głosów ważnych oddano 337 969; 
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 
  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej 
listy został wybrany: 

  – PAPUGA Marek Zdzisław 

  
b) 
  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BENEDYKCIŃSKI Grzegorz Józef 

  – RYŚ-FERENS Erwina Lilia 

  
c) 
  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 
radnymi z tej listy zostali wybrani: 



– 991 – 

  

  – BAJ Mateusz Ryszard 

  – CZEKALSKI Paweł Piotr 

  – KOCZOROWSKA Jolanta Maria 

  – KOMOROWSKI Maurycy Wojciech 

  
d) 
  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi 
z tej listy zostali wybrani: 

  – RUDZIŃSKA-MĘKAL Barbara 

  – SASIN Jacek Robert 

  – WOJCIECHOWSKA Martyna Magdalena 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

(miejsce na pieczęć Komisarza Wyborczego) 

Komisarz Wyborczy 

 .......................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 


