
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W SZCZECINIE 

z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

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) Komisarz 

Wyborczy w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na 

obszarze województwa zachodniopomorskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 

r. 

Część I 

Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 

Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 133 rad, z czego: 

 1) do 114 rad gmin, z tego: 

  a) do 98 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 

  b) do 13 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 

  c) do 3 rad miast w miastach na prawach powiatu; 

 2) do 18 rad powiatów; 

 3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Wybierano łącznie 2 180 radnych, z czego: 

 1) 1 822 radnych rad gmin, z tego: 

 a) 1 470 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

 b) 275 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) 77 radnych w miastach na prawach powiatu; 

 2) 328 radnych rad powiatów; 

 3) 30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 

3. Wybrano łącznie 2 180 radnych, z czego: 

 1) 1 822 radnych rad gmin, z tego: 

 a) 1 470 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 

 b) 275 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) 77 radnych w miastach na prawach powiatu; 

 2) 328 radnych rad powiatów; 

 3) 30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 

4. Wybory przeprowadzono w 872 okręgach wyborczych. 

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 

6. Głosowanie przeprowadzono w 1 048 obwodach głosowania. 

7. Głosowania nie przeprowadzono w 19 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 26 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 
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Rozdział 2. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 98 rad gmin, w których utworzono 740 okręgów 

wyborczych 

2. Wybierano 1 470 radnych spośród 5 148 kandydatów zgłoszonych na 2 882 listach 

kandydatów przez 506 komitetów wyborczych, w tym 452 komitety wyborcze 

utworzone jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie 

liczącej do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 1 470 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 572 047 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 292 535 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 292 079 osób, to jest 

51,06% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 282 746, to jest 96,80% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 9 333, to jest 3,20% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 520 obwodach głosowania. 

10. Głosowania nie przeprowadzono w 19 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 

w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 26 radnych uzyskało mandaty bez 

głosowania. 

Rozdział 3. 

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

1. Wybory przeprowadzono do 13 rad gmin, w których utworzono 44 okręgi wyborcze. 

2. Wybierano 275 radnych spośród 2 769 kandydatów zgłoszonych na 260 listach 

kandydatów przez 48 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 275 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 342 466 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 160 995 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 160 770 osób, to jest 

46,94% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 151 480, to jest 94,22% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 9 290, to jest 5,78% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 247 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 

1. Wybory przeprowadzono do 3 rad miast, w których utworzono 13 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 77 radnych spośród 1 037 kandydatów zgłoszonych na 102 listach 

kandydatów przez 18 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 77 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 438 981 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 170 183 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 169 950 osób, to jest 

38,71% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 164 229, to jest 96,63% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 5 721, to jest 3,37% ogólnej liczby głosów oddanych. 
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9. Głosowanie przeprowadzono w 279 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 

Wybory do rad powiatów 

1. Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 70 okręgów 

wyborczych. 

2. Wybierano 328 radnych spośród 3 109 kandydatów zgłoszonych na 380 listach 

kandydatów przez 50 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 328 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 919 640 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 455 625 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 454 857 osób, to jest 

49,46% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 413 876, to jest 90,99% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 40 981, to jest 9,01% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 769 obwodach głosowania. 

Rozdział 6. 

Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

utworzono 5 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 30 radnych spośród 377 kandydatów zgłoszonych na 44 listach kandydatów 

przez 12 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 30 radnych. 

4. Uprawnionych do głosowania było 1 358 618 osób. 

5. Karty do głosowania wydano 625 851 osobom. 

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 624 279 osób, to jest 

45,95% uprawnionych do głosowania. 

7. Głosów ważnych oddano 543 617, to jest 87,08% ogólnej liczby głosów oddanych. 

8. Głosów nieważnych oddano 80 662, to jest 12,92% ogólnej liczby głosów oddanych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 1 048 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 Gminy Białogardu 

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 6 193. 

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

46,12% 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 350; 

  4) głosów ważnych oddano 343; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA GMINA XXI 

  –  BRZESKI Mirosław 

  –  JANUSZEWSKI Waldemar 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 446; 

  4) głosów ważnych oddano 436; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW MACIEJA MYCZKI 

  –  SAMIEC Zbigniew Adam 

  –  SZCZEPAŃSKA Jolanta Barbara 

  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 429; 

  4) głosów ważnych oddano 407; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA GMINA XXI 

  –  HOŁTYN Alicja 

  –  LEJBT 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 236; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA GMINA XXI 

  –  CHILMAŃSKA Aneta Agnieszka 

  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 234; 

  4) głosów ważnych oddano 226; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA GMINA XXI 

  –  BUDZYŃSKI Jan 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 198; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW MACIEJA MYCZKI 

  –  HUSAK Zenona Zofia 

  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) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA GMINA XXI 

  –  ROŻEK Jacek 

  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 349; 

  4) głosów ważnych oddano 343; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA GMINA XXI 

  –  FELBUR Wojciech 

  –  MAZIK Janusz 

  –  SMOLIŃSKI Jacek 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 156; 

  4) głosów ważnych oddano 154; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA GMINA XXI 

  –  CHODYNKO Kazimierz Władysław 

  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 238; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 18 KWW WSPÓLNA GMINA XXI 

  –  MORACZEWSKA Marzena Iwona 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miejskiej Karlina 

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 7 262. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 660 osób, to jest 

50,40% 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 256; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWE KARLINO, NOWA GMINA 

  –  KORZENIOWSKA Tamara Bronisława 

  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; 

  4) głosów ważnych oddano 190; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWE KARLINO, NOWA GMINA 

  –  GRAŻYŃSKI Waldemar Zenon 

  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 187; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWE KARLINO, NOWA GMINA 

  –  TOMCZYK Grażyna Teresa 

  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 245; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW KARLIŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  RUSIECKI Tomasz 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 244; 

  4) głosów ważnych oddano 236; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW ANNY SEMENOWICZ 

  –  SEMENOWICZ 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 253; 

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWE KARLINO, NOWA GMINA 

  –  PISKOREK 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 190; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW KARLIŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  MICHAŁEK Barbara 

  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; 
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  4) głosów ważnych oddano 227; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWE KARLINO, NOWA GMINA 

  –  GWÓŹDŹ 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 394; 

  4) głosów ważnych oddano 369; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWE KARLINO, NOWA GMINA 

  –  TOMCZYK 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 286; 

  4) głosów ważnych oddano 281; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW BOGDANA PIŁKOWSKIEGO 

  –  PIŁKOWSKI Bogdan Edmund 

  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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 197; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW KARLIŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  NADZIEJKO Bożena 

  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 201; 

  4) głosów ważnych oddano 199; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWE KARLINO, NOWA GMINA 

  –  GAGO Leszek Jan 

  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 301; 

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW EWY WACH 

  –  MYCIO Tomasz Szczepan 

  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 224; 

  4) głosów ważnych oddano 218; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWE KARLINO, NOWA GMINA 

  –  KACZMAREK 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 235; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW NOWE KARLINO, NOWA GMINA 

  –  MATWIEJUK Angelika Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miejskiej Tychowa 

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 5 575. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 893 osób, to jest 

51,89% 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 210; 

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 
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  –  KALUPA Witold 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 249; 

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW "SOLIDARNI" 

  –  MISIAK 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 162; 

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW "SOLIDARNI" 

  –  KUCZMERA Genowefa 

  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 211; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "SOLIDARNI" 

  –  BRZOZOWSKI 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 208; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "SOLIDARNI" 

  –  RADZIUK 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 143; 

  4) głosów ważnych oddano 132; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 19 KWW "SOLIDARNI" 

  –  WOLF Anna 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 213; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA TYCHOWO" 

  –  ĆWIKLIŃSKA-MACIERZANKA Małgorzata Maria 

  b) z listy nr 19 KWW "SOLIDARNI" 

  –  CHMIELEWSKA Anna Teresa 

  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 320; 

  4) głosów ważnych oddano 309; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KUBISZ Krzysztof Witold 

  b) z listy nr 19 KWW "SOLIDARNI" 

  –  WÓJCIK Józef Marian 

  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 516; 

  4) głosów ważnych oddano 485; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 

  –  MOŻDŻYŃSKI Andrzej 

  b) z listy nr 18 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA TYCHOWO" 

  –  CHWAŁA Mieczysław Krzysztof 

  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 656; 

  4) głosów ważnych oddano 642; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 



– 12 – 

  

  –  SZULC Eduard 

  b) z listy nr 19 KWW "SOLIDARNI" 

  –  GAJEWSKI Bronisław Benedykt 

  c) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA DORONIA 

  –  DOROŃ Zbigniew Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Gminy Bierzwnik 

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 4 018. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 287 osób, to jest 

56,92% 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 844; 

  4) głosów ważnych oddano 818; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  BŁASZCZYK Adam 

  –  PRYMAS Krzysztof 

  b) z listy nr 21 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY 

  –  CEMBAŁA Joanna Katarzyna 

  c) z listy nr 25 KWW ANIELA BANAŚ 

  –  BANAŚ Aniela Anna 

  d) z listy nr 27 KWW JANUSZA KRYNICKIEGO 

  –  KRYNICKI 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 245; 

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY 

  –  PAŚ Stanisław 

  b) z listy nr 22 KWW SOŁECTWA GÓRZNO 2010 
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  –  BYCZKIEWICZ Krystyna 

  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 256; 

  4) głosów ważnych oddano 244; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  MAREK Jan Wacław 

  b) z listy nr 21 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY 

  –  MICHALSKA Barbara 

  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 478; 

  4) głosów ważnych oddano 466; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOWAK Agnieszka 

  –  PAWLAK Grzegorz 

  b) z listy nr 21 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY 

  –  GAWART Anastazja 

  –  KARLICKI 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 194; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  PAPROTA 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 261; 

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY 

  –  KUSZA Artur Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 14 – 

  

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Miejskiej w Drawnie 

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 4 372. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 571 osób, to jest 

58,81% 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 910; 

  4) głosów ważnych oddano 875; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUŹMIŃSKA LILIANNA 

  b) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DRAWNO 2010 

  –  PASZKIEWICZ CZESŁAW STANISŁAW 

  c) z listy nr 24 KWW DRAWIEŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  BUCHAJCZYK BOGDAN SŁAWOMIR 

  –  GRYGORCEWICZ ROMAN PIOTR 

  d) z listy nr 27 KWW SZANSA 

  –  KULESZA EDWARD 

  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 375; 

  4) głosów ważnych oddano 368; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW DRAWIEŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  ŁOJKO JADWIGA 

  –  WIŚNIOWSKI 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 139; 

  4) głosów ważnych oddano 138; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 24 KWW DRAWIEŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  KOWALSKI ADAM ZBIGNIEW 

  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 184; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW PDZD 

  –  OLEJNIK-CZERWONKA IRMINA 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 339; 

  4) głosów ważnych oddano 324; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BANDROWSKI JAN 

  b) z listy nr 21 KWW NIEZALEŻNI 

  –  ŚLIWIAK MIROSŁAW 

  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 354; 

  4) głosów ważnych oddano 338; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MĄDZIELEWSKA TERESA 

  b) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE DLA DRAWNA 

  –  GARBIAK KAZIMIERZ 

  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 263; 

  4) głosów ważnych oddano 257; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DRAWNO 2010 

  –  SROCZYŃSKI WALDEMAR RYSZARD 

  b) z listy nr 24 KWW DRAWIEŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
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  –  RATOWICZ ANDRZEJ JAN 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Gminy Krzęcin 

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 3 143. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 855 osób, to jest 

59,02% 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 592; 

  4) głosów ważnych oddano 580; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BODNAR STEFAN 

  b) z listy nr 20 KWW GMINNA WSPÓŁPRACA 

  –  BODNAR MARIUSZ 

  –  CIESIOŁKIEWICZ MIECZYSŁAW 

  –  PIERZCHAŁA RYSZARD 

  –  PRZYWARTY RYSZARD,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 242; 

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OWCZAREK HENRYK 

  b) z listy nr 20 KWW GMINNA WSPÓŁPRACA 

  –  NOWAK 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 179; 

  4) głosów ważnych oddano 174; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GIBERT BOŻENA, BARBARA 

  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 235; 

  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWALCZYK JANINA 

  b) z listy nr 20 KWW GMINNA WSPÓŁPRACA 

  –  GRUSZCZYŃSKA WIESŁAWA 

  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 394; 

  4) głosów ważnych oddano 372; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNA WSPÓŁPRACA 

  –  BODNAR TOMASZ, ANDRZEJ 

  –  KONOPELSKI ARTUR, OLGIERD 

  –  PROKOPIAK KAZIMIERA 

  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 213; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNA WSPÓŁPRACA 

  –  CICHOWSKI HENRYK, JÓZEF 

  –  JÓZEFCZYK JANUSZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Miejskiej w Pełczycach 

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 6 426. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 140 osób, to jest 

48,86% 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 1 186; 

  4) głosów ważnych oddano 1 167; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GIBOWSKI Władysław 

  –  POŚNIK Danuta Regina 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM 

  –  SOWIŃSKI Marek Jacek 

  c) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA 

  –  ZAWŁOCKI Jan 

  d) z listy nr 22 KWW ADAMA ŁYSZYKA EKO - PEŁCZ 

  –  ŁYSZYK 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 850; 

  4) głosów ważnych oddano 827; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZCZEPANIK Marek Andrzej 

  –  GRZYB Andrzej Ryszard 

  –  MARAT Bogusław Waldemar 

  –  IDZIKOWSKI 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 371; 

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MAĆKOWIAK Janina 

  b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BIL Lucjan 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 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 733; 

  4) głosów ważnych oddano 718; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MACIĄG Marek 

  –  KUJAWA Zofia 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM 

  –  JAGIEŁŁO Barbara 

  c) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA 

  –  KOBRYŃSKI Janusz Władysław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Miejskiej w Reczu 

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 4 591. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 398 osób, to jest 

52,23% 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 678; 

  4) głosów ważnych oddano 651; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW J. ROMANOWSKIEGO NASZA GMINA 

  –  SZUPILUK ILONA MAŁGORZATA 

  –  KUBARSKI PAWEŁ 

  –  WITEK JAN 

  b) z listy nr 21 KWW R.D 

  –  WOJCIECHOWSKA MARIA 

  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 687; 

  4) głosów ważnych oddano 660; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SMUS TOMASZ 

  b) z listy nr 20 KWW J. ROMANOWSKIEGO NASZA GMINA 

  –  ROBACZEK TADEUSZ 

  –  KARPIŃSKA BOŻENA 

  –  PASZOWSKA AGATA 

  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 553; 

  4) głosów ważnych oddano 538; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARNA MARZENA MARIOLA 

  –  MATCZAK EDMUND 

  b) z listy nr 20 KWW J. ROMANOWSKIEGO NASZA GMINA 

  –  MISIEK ZOFIA JANINA 

  –  STEKIEL ANDRZEJ 

  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 480; 

  4) głosów ważnych oddano 457; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW J. ROMANOWSKIEGO NASZA GMINA 

  –  GRZELAK LEON KAZIMIERZ 

  –  PATER ANDRZEJ 

  b) z listy nr 22 KWW E. WOJTYSIAKA ODNOWA 

  –  MOŻDŻYŃSKA JOANNA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Miejskiej Czaplinka 

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 9 647. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 840 osób, to jest 

50,17% uprawnionych do głosowania. 



– 21 – 

  

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 1 005; 

  4) głosów ważnych oddano 960; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "MŁODZI DLA WAS" 

  –  GABRYŚ Grzegorz 

  –  SOBCZAK Ewa Jolanta 

  b) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZAPLINKA 

  –  KOŚMIDER Adam Sylwester 

  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 1 525; 

  4) głosów ważnych oddano 1 494; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CYLKOWSKA Violetta Barbara 

  b) z listy nr 15 KWW "MŁODZI DLA WAS" 

  –  ALESZKO Robert 

  –  MATUŁOJĆ Sebastian 

  c) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZAPLINKA 

  –  BERNAT Maciej Piotr 

  –  MIERZEJEWSKI Wacław 

  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 324; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KALINA Bogdan 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 661; 

  4) głosów ważnych oddano 641; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHOCHOŁ Czesław Andrzej 

  –  ŁOMASZEWICZ Zdzisław Paweł 

  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 625; 

  4) głosów ważnych oddano 606; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WOJTOWICZ Władysław 

  b) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZAPLINKA 

  –  KOWALSKI Marcin 

  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 694; 

  4) głosów ważnych oddano 676; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW CZAPLINEK RAZEM 

  –  MARCINIAK Tomasz Andrzej 

  b) z listy nr 18 KWW BROCZYNO 

  –  GŁOWA Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

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 13 704. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 596 osób, to jest 

40,83% 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 1 236; 

  4) głosów ważnych oddano 1 208; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  HNATKOWSKI Kazimierz 

  –  KURZĄTKOWSKI Romuald 

  –  TYLKA Andrzej Stefan 

  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 777; 

  4) głosów ważnych oddano 756; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  STORONIAK Eugeniusz Jan 

  b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY 

  –  KOWALCZYK Robert 

  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 1 104; 

  4) głosów ważnych oddano 1 037; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  DYL Krzysztof 

  b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY 

  –  POKUTYŃSKI Kazimierz Zygmunt 

  –  SYCZ Danuta 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 1 028; 

  4) głosów ważnych oddano 997; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY 

  –  DACIÓW Teodor Antoni 

  –  FALIŃSKI Czesław 

  –  MATUSIAK Włodzimierz 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 318; 

  4) głosów ważnych oddano 313; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  MULARSKI Henryk 

  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 605; 

  4) głosów ważnych oddano 585; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY 

  –  GENDEK Ireneusz 

  b) z listy nr 18 KWW -"GŁOS WSI" 

  –  RZĘSA Zenon 

  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 528; 

  4) głosów ważnych oddano 502; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY 

  –  NOWICKA Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Miejskiej Kalisza Pomorskiego 

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 5 864. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 259 osób, to jest 

55,58% 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 1 224; 

  4) głosów ważnych oddano 1 162; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
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  –  EFFENBERG-NAWROT Renata Anna 

  –  GÓRNIK Stanisława Józefa 

  b) z listy nr 16 KWW IWONY SOBCZAK 

  –  BŁĄDEK Tadeusz 

  c) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEW CHOŁUJ 

  –  CHOŁUJ Zbigniew 

  d) z listy nr 24 KWW BOGUSŁAW MAGAC 

  –  MAGAC Bogusław 

  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 810; 

  4) głosów ważnych oddano 772; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KULESZA Joanna 

  b) z listy nr 16 KWW IWONY SOBCZAK 

  –  KOZINA Danuta Teresa 

  c) z listy nr 19 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ 

  –  REDMANN Zdzisława 

  d) z listy nr 21 KWW ZBIGNIEWA WITKA 

  –  WITEK Zbigniew 

  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 652; 

  4) głosów ważnych oddano 627; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW DARZ BÓR 

  –  WASIUTA Bogusław Ryszard 

  b) z listy nr 16 KWW IWONY SOBCZAK 

  –  GINALSKA Halina 

  c) z listy nr 19 KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ 

  –  OLEKSIUK Antoni 

  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 573; 

  4) głosów ważnych oddano 559; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
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  –  ZIELIŃSKI Roman 

  b) z listy nr 17 KWW "DRAWA" 

  –  KUBAT Agnieszka Maria 

  c) z listy nr 23 KWW MARKA ILCZYSZYNA 

  –  RZESZUTO Marek Eugeniusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Gminy Ostrowice 

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 1 634. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 867 osób, to jest 53,06% 

uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 1, 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 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BODNAR Stanisław 

  4) 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 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MROCZEK Urszula Helena 

  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 59; 

  4) głosów ważnych oddano 57; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  OKOŃ Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW - CHLEBOWIACY 

  –  WICHEREK 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 48; 

  4) głosów ważnych oddano 46; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BUSZTA Andrzej 

  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 258; 

  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOPEĆ Roman Zdzisław 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SZYNAL Andrzej 

  c) z listy nr 15 KWW NWG 

  –  PRZYBYSZ Marian Eugeniusz 

  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 247; 

  4) głosów ważnych oddano 240; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  DOROŃ Jan 

  –  PERENC Renata Sylwia 

  –  RADLIŃSKA Halina Elżbieta 

  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 122; 

  4) głosów ważnych oddano 120; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BŁACHUTA Jan 

  b) z listy nr 15 KWW NWG 

  –  KULICZ Bożena 

  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 133; 

  4) głosów ważnych oddano 130; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KRASOŃ Stanisław 

  b) z listy nr 16 KWW - CHLEBOWIACY 

  –  POJASEK Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Gminy Wierzchowo 

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 3 651. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 035 osób, to jest 

55,74% 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 506; 

  4) głosów ważnych oddano 484; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKA Helena 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KACZORKIEWICZ Andrzej Marek 

  –  JANICKI Józef 

  c) z listy nr 16 KWW-NIEZALEŻNI:ŚWIERCZYNA,SOŚNICA,OTRZEP 

  –  BOROWICZ Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 



– 29 – 

  

  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 

  –  BANASZEK 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 137; 

  4) głosów ważnych oddano 127; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MAJDA Wiktor 

  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 768; 

  4) głosów ważnych oddano 741; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  PAWŁOWICZ Bogusław Aleksander 

  –  WÓDZ Józef Michał 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PAJOR Kazimierz 

  c) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  AUGUSTYNIAK Jolanta Maria 

  –  MIKULEC Marek 

  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 469; 

  4) głosów ważnych oddano 455; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ŁUCZAK Jan 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŻOŁYNIA Stefan 

  c) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
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  –  ROSOCHOWATA Genowefa 

  –  SAMULEWSKI Adam Ludwik 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 14. 

Wybory do Rady Miejskiej Złocieńca 

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 12 675. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 884 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 859; 

  4) głosów ważnych oddano 818; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MACUL Jan Władysław 

  b) z listy nr 19 KWW - NASZE MIASTO 

  –  RUDY Jan Jakub 

  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 754; 

  4) głosów ważnych oddano 712; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JANDA Małgorzata Janina 

  b) z listy nr 18 KWW NFS POJEZIERZE DRAWSKIE 

  –  KOZAK Grażyna 

  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 1 355; 

  4) głosów ważnych oddano 1 333; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
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  –  KACIANOWSKI Mirosław Antoni 

  –  JURSKI Piotr Jerzy 

  b) z listy nr 18 KWW NFS POJEZIERZE DRAWSKIE 

  –  FRANKOWSKA Elżbieta 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 735; 

  4) głosów ważnych oddano 680; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW NFS POJEZIERZE DRAWSKIE 

  –  PTAK Urszula Henryka 

  –  KOZUBEK Andrzej Michał 

  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 1 129; 

  4) głosów ważnych oddano 1 064; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BUCA Waldemar Grzegorz 

  b) z listy nr 18 KWW NFS POJEZIERZE DRAWSKIE 

  –  PICHETA Stanisław Krzysztof 

  c) z listy nr 19 KWW - NASZE MIASTO 

  –  UCHROŃSKI 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 400; 

  4) głosów ważnych oddano 394; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW NFS POJEZIERZE DRAWSKIE 

  –  KOŹMA 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 270; 

  4) głosów ważnych oddano 265; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  ŻUREK Mirosław 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 382; 

  4) głosów ważnych oddano 367; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KORZENIOWSKI Kazimierz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 15. 

Wybory do Rady Miejskiej w Maszewie 

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 6 532. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 484 osób, to jest 

53,34% 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 580; 

  4) głosów ważnych oddano 545; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 13 KWW MASZEWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  –  GÓRSKI Mirosław Ireneusz 

  b) z listy nr 14 KWW KATARZYNY KAMIŃSKIEJ - PROJEKT GMINA 

  –  KLUCZEWSKA Urszula 

  –  PROCHERA Wioletta 

  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 422; 

  4) głosów ważnych oddano 409; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 13 KWW MASZEWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  –  WOJTYSIAK Dorota 

  b) z listy nr 14 KWW KATARZYNY KAMIŃSKIEJ - PROJEKT GMINA 
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  –  WOJCIECHOWSKA Anna 

  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 946; 

  4) głosów ważnych oddano 884; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW KATARZYNY KAMIŃSKIEJ - PROJEKT GMINA 

  –  KACPERSKA Monika Benigna 

  –  PIESIO Paweł 

  –  KACZOR Piotr Eugeniusz 

  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 604; 

  4) głosów ważnych oddano 564; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 13 KWW MASZEWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  –  GŁOWACKI Eugeniusz Jerzy 

  b) z listy nr 14 KWW KATARZYNY KAMIŃSKIEJ - PROJEKT GMINA 

  –  ROJEK Adam 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 432; 

  4) głosów ważnych oddano 408; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 13 KWW MASZEWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  –  MIODUSKI Józef 

  –  SMOLAREK Jan 

  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 500; 

  4) głosów ważnych oddano 476; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 13 KWW MASZEWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  –  DUDZIAK Antoni 

  –  SOCHA Elżbieta 

  b) z listy nr 15 KWW OCALENIA PRZYSZŁOŚCI RODZINY 



– 34 – 

  

  –  WOŹNIAK Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Gminy Osina 

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 2 254. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 289 osób, to jest 

57,19% 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 451; 

  4) głosów ważnych oddano 448; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 13 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  AKIŃCZA Michał 

  –  SUĆKO Barbara 

  b) z listy nr 14 KWW SAMORZĄDNI 2010 

  –  SZYMCZAK Marian Jan 

  –  KOBUS Bogumiła Irena 

  c) z listy nr 15 KWW SAMORZĄD LOKALNY 

  –  PÓŁGRABIA Anna 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 61; 

  4) głosów ważnych oddano 60; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 14 KWW SAMORZĄDNI 2010 

  –  ŁUCZAK 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 104; 

  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 14 KWW SAMORZĄDNI 2010 

  –  BANASIEWICZ Bogdan Andrzej 

  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 213; 

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 13 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  FOKT Mirosław 

  –  WITKOWSKI Arkadiusz Edmund 

  b) z listy nr 14 KWW SAMORZĄDNI 2010 

  –  STĘPIEŃ Agnieszka Irena 

  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 179; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 13 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  BUKSIŃSKA Jolanta 

  b) z listy nr 14 KWW SAMORZĄDNI 2010 

  –  OSAJDA 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 117; 

  4) głosów ważnych oddano 117; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 

  –  SALWA Jerzy Roman 

  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 164; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 13 KWW PRZYJAZNA GMINA 

  –  DOSZCZECZKO Zdzisław Kazimierz 

  b) z listy nr 14 KWW SAMORZĄDNI 2010 
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  –  JURGIELANIEC Robert Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Gminy Przybiernów 

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 4 156. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 636 osób, to jest 

39,36% 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 617; 

  4) głosów ważnych oddano 603; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 13 KWW NW 

  –  SKIERSKA BEATA 

  b) z listy nr 14 KWW SAMORZĄD XXI 

  –  KAZANOWSKI RYSZARD 

  –  KLAŻYŃSKI KRZYSZTOF 

  –  KRZOS JÓZEF 

  –  SUDNIK JADWIGA KAZIMIERA 

  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 241; 

  4) głosów ważnych oddano 239; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW SAMORZĄD XXI 

  –  BZDYRA ALICJA IWONA 

  –  KUTKO IGNACY 

  –  MICHORZEWSKA ELŻBIETA 

  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 346; 

  4) głosów ważnych oddano 342; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW SAMORZĄD XXI 

  –  SKRZYPCZAK MARCEL 

  b) z listy nr 15 KWW EMILII KOWALEWSKIEJ 

  –  KOWALEWSKA EMILIA 

  c) z listy nr 16 KWW WYGRAJMY RAZEM JUTRO 

  –  GRZEŚKOWIAK JOLANTA BARBARA 

  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 174; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 13 KWW NW 

  –  MAC MAREK STANISŁAW 

  b) z listy nr 14 KWW SAMORZĄD XXI 

  –  FIŁKOWSKA MAGDALENA KATARZYNA 

  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 258; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW SAMORZĄD XXI 

  –  IGRAS ANNA JOLANTA 

  b) z listy nr 17 KWW ORZEŁ ŁOŹNICA 

  –  WOLAŃSKI MAREK JACEK 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Gminy Stepnica 

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 3 879. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 914 osób, to jest 

49,34% 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 249; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 13 KWW AURELIA FOREMNIAK 

  –  FOREMNIAK AURELIA EWA 

  b) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA STEPNICA 

  –  KARMAZYN EWA KATARZYNA 

  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 663; 

  4) głosów ważnych oddano 638; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 13 KWW AURELIA FOREMNIAK 

  –  WALUŚ JAROSŁAW 

  b) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA STEPNICA 

  –  MUTKOWSKA TERESA 

  –  NOWAK BOGUSŁAW CYPRIAN 

  –  TARNOWSKA AGNIESZKA 

  –  WERYSZKO 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 147; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA STEPNICA 

  –  KLESZCZ 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 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA STEPNICA 

  –  NOWAK ANDRZEJ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 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 459; 

  4) głosów ważnych oddano 454; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA STEPNICA 

  –  DĄBROWSKA ANETA MAGDALENA 

  –  KANIA KAROL 

  –  ŁAWICKI RYSZARD 

  b) z listy nr 16 KWW LG 

  –  MAŁAŃCZAK ANDRZEJ 

  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 289; 

  4) głosów ważnych oddano 282; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA STEPNICA 

  –  KIERZYNKOWSKA BARBARA 

  –  POTOMSKA ANNA JANINA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 19. 

Wybory do Rady Gminy Brojce 

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 2 985. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 673 osób, to jest 

56,05% 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 624; 

  4) głosów ważnych oddano 615; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  WITKOWSKI Arkadiusz Adam 

  –  ŻUREK Krzysztof Rafał 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA BROJCE 

  –  KORNET Mariusz Jarosław 

  c) z listy nr 21 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY BROJCE 
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  –  PIASECKI Wojciech Grzegorz 

  d) z listy nr 23 KWW RiP 

  –  FUDAŁA Agnieszka 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 162; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA BROJCE 

  –  KRUK 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 175; 

  4) głosów ważnych oddano 173; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA BROJCE 

  –  MAKOWSKA Czesława Stanisława 

  b) z listy nr 24 KW STOWARZYSZENIA GPS 

  –  ZIÓŁKOWSKA 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 102; 

  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY BROJCE 

  –  BERSKA Dorota Zenona 

  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 128; 

  4) głosów ważnych oddano 126; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  GÓRSKI Ireneusz Zbigniew 

  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 97; 

  4) głosów ważnych oddano 93; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PRZYBYLSKA 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 244; 

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  HERMAN Jan 

  –  ZAREMBA 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 63; 

  4) głosów ważnych oddano 61; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA BROJCE 

  –  DUDKOWSKI Michał Daniel 

  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 78; 

  4) głosów ważnych oddano 78; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY BROJCE 

  –  GARDZIŃSKA Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 20. 

Wybory do Rady Gminy Karnice 

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 3 215. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 113 osób, to jest 

65,72% uprawnionych do głosowania. 
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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 3 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 448; 

  4) głosów ważnych oddano 435; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KALISZAN MARCIN MARIAN 

  b) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  JANEK ROBERT PIOTR 

  –  PRZEŹDZIĘK ANDRZEJ ZYGMUNT 

  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 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  OLEJNICZAK BOGDAN 

  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 296; 

  4) głosów ważnych oddano 292; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  KOLANEK JAN 

  b) z listy nr 20 KWW IRENEUSZ WOJCIECHOWICZ 

  –  WOJCIECHOWICZ IRENEUSZ 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 140; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  TYRPIEŃ KRZYSZTOF 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 756; 

  4) głosów ważnych oddano 728; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  SZYDLIK WIESŁAW ANDRZEJ 

  –  CHOJNOWSKI TOMASZ WITOLD 

  –  STAWICKI JANUSZ 

  –  GUTOWSKI ANDRZEJ 

  b) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  SARAN WIESŁAWA 

  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 194; 

  4) głosów ważnych oddano 182; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  FRANKOWSKI 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 163; 

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  DĄBROWSKI ROMAN 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 116; 

  4) głosów ważnych oddano 113; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  BEREŻAŃSKI WŁADYSŁAW JAN 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 



– 44 – 

  

Rozdział 21. 

Wybory do Rady Miejskiej w Płotach 

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 7 319. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 994 osób, to jest 

54,57% 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 904; 

  4) głosów ważnych oddano 904; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  JASINA PIOTR 

  –  KLIMKO SZYMON RYSZARD 

  –  PAWELEC WŁADYSŁAW 

  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 1 037; 

  4) głosów ważnych oddano 1 005; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MAKOWIECKI MARCIN 

  b) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  BUCHHOLC TOMASZ BRONISŁAW 

  –  BRYĆKO HENRYK 

  c) z listy nr 20 KWW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI 

  –  PRZEDASZEK JAN 

  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 658; 

  4) głosów ważnych oddano 649; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 
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  –  WIDOROWSKA IRENA KRYSTYNA 

  b) z listy nr 20 KWW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI 

  –  KRZEŚNIAK JAROSŁAW ADAM 

  –  LUBERDA-MATUSIK AGNIESZKA 

  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 570; 

  4) głosów ważnych oddano 544; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŚLĘGA JAROSŁAW 

  b) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  TARCZYŃSKA 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 825; 

  4) głosów ważnych oddano 800; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  ANDREJCZUK DANUTA 

  b) z listy nr 20 KWW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI 

  –  SIONEK HELENA 

  –  CYCYK ZBIGNIEW JAN 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 22. 

Wybory do Rady Gminy Rewal 

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 2 815. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 724 osób, to jest 

61,24% 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 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 497; 

  4) głosów ważnych oddano 484; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BALKOWSKA-NOWAK MAGDALENA KINGA 

  b) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  WOŹNIAK BOGUSŁAW ANTONI 

  –  LĘCZNAR PIOTR FRANCISZEK 

  –  SMOCZYK MARCIN ANDRZEJ 

  c) z listy nr 25 KWW JACKA JĘDRZEJKO 

  –  JĘDRZEJKO JACEK 

  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 129; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW TRZĘSACZ 

  –  GRZESIEK ADAM 

  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 531; 

  4) głosów ważnych oddano 515; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  DRZEWIŃSKA - DĄBROWSKA JOANNA WANDA 

  b) z listy nr 21 KWW TRZYMAJMY SIĘ MORZA 

  –  WOŁEJSZO ZYGMUNT JAN 

  c) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA 

  –  BRZEZIŃSKI ANDRZEJ 

  –  ŁUKOMSKI ARTUR 

  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 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  GUTOWSKI RYSZARD 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 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 567; 

  4) głosów ważnych oddano 554; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PAWLUK VEL MIKOŁAJCZUK WOJCIECH 

  b) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  CISZEK KAROL JAN 

  –  KWIATKOWSKI KAZIMIERZ 

  –  SPUŁA - SIEGIEŃ KAROLINA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 23. 

Wybory do Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

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 13 349. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 506 osób, to jest 

48,74% 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 440; 

  4) głosów ważnych oddano 431; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW NAJWYŻSZY CZAS 

  –  PIETRZYKOWSKA IRENA 

  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 928; 

  4) głosów ważnych oddano 896; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  KANIEWICZ JAN 

  b) z listy nr 20 KWW SOLIDARNA GMINA 

  –  BARAŃSKI BOGUSŁAW STANISŁAW 

  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 1 280; 

  4) głosów ważnych oddano 1 223; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  CIROCKI ARTUR LESZEK 

  –  KARGUL JAN ZYGMUNT 

  b) z listy nr 22 KWW NASZ DOM 

  –  HANDOR HELENA 

  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 521; 

  4) głosów ważnych oddano 510; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  KLIMOWSKI TEODOR 

  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 782; 

  4) głosów ważnych oddano 761; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  DOMAŃSKA BOGUMIŁA 

  b) z listy nr 20 KWW SOLIDARNA GMINA 

  –  KUBIAK JÓZEF 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 411; 

  4) głosów ważnych oddano 405; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW ZIEMIA GRYFICKA 

  –  MATULEWICZ STANISŁAW 

  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 518; 

  4) głosów ważnych oddano 499; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  MINKO 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 442; 

  4) głosów ważnych oddano 420; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  PIJAROWSKI 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 364; 

  4) głosów ważnych oddano 355; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 26 KWW TN 

  –  NOWAK TERESA 

  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 820; 

  4) głosów ważnych oddano 807; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KALINOWSKA MIROSŁAWA KRYSTYNA 

  b) z listy nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  DĄBROWSKI WIESŁAW 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 24. 

Wybory do Rady Gminy Banie 

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 5 222. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 382 osób, to jest 

45,61% uprawnionych do głosowania. 
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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 1 060; 

  4) głosów ważnych oddano 1 024; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW PRZYSZŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 

  –  KEJS ANDRZEJ MAREK 

  –  SENDA SYLWESTER 

  –  STACHNIUK MAŁGORZATA 

  b) z listy nr 21 KWW TERESY SADOWSKIEJ 

  –  TUMŁOWSKA LIDIA 

  –  KUFEL TADEUSZ 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 314; 

  4) głosów ważnych oddano 293; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WALTEROWICZ ADAM MAREK 

  b) z listy nr 20 KWW PRZYSZŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 

  –  CIEPŁY ADAM 

  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 495; 

  4) głosów ważnych oddano 488; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW TERESY SADOWSKIEJ 

  –  SIWEK ANNA LEOKADIA 

  –  ZAWADZKA - ZAJĄC DANUTA WŁADYSŁAWA 

  –  DOBROWOLSKI GRZEGORZ ANDRZEJ 

  –  KAMIŃSKI JAN STANISŁAW 

  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 513; 

  4) głosów ważnych oddano 495; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BYZDRA MIROSŁAW ADAM 

  b) z listy nr 20 KWW PRZYSZŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 

  –  MADEJCZYK ZBIGNIEW KAZIMIERZ 

  c) z listy nr 21 KWW TERESY SADOWSKIEJ 

  –  ZAJĄCZKOWSKA MARZENNA GRAŻYNA 

  –  SZULAWA DOROTA MARIA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 25. 

Wybory do Rady Miejskiej w Cedyni 

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 3 550. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 153 osób, to jest 

60,65% 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 307; 

  4) głosów ważnych oddano 289; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ROZWÓJ GMINY CEDYNIA 

  –  ŚLAWSKI Leon Wiesław 

  –  JARZEMBOWSKA Maria Teresa 

  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 620; 

  4) głosów ważnych oddano 596; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WOLSKI Kazimierz Zdzisław 

  b) z listy nr 20 KWW ROZWÓJ GMINY CEDYNIA 

  –  BAKALARCZYK Donata Łucja 

  –  MURASZKA Anna Janina 

  c) z listy nr 22 KWW CIS CEDYNIA 
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  –  NOWAK 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 275; 

  4) głosów ważnych oddano 274; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ROZWÓJ GMINY CEDYNIA 

  –  MAZIERSKI Roman Bernard 

  b) z listy nr 22 KWW CIS CEDYNIA 

  –  BORGUL Czesława Maria 

  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 422; 

  4) głosów ważnych oddano 415; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PALUCH Marcin 

  –  RAJNERT Bogusław Stanisław 

  b) z listy nr 21 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

  –  DRELA Marek 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 257; 

  4) głosów ważnych oddano 250; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ROZWÓJ GMINY CEDYNIA 

  –  MARTYKA Stanisław 

  –  ŚWIDERSKI 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 272; 

  4) głosów ważnych oddano 266; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ROZWÓJ GMINY CEDYNIA 
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  –  CABAN Irena 

  –  TONDEL Zdzisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 26. 

Wybory do Rady Miejskiej w Chojnie 

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 11 144. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 233 osób, to jest 

46,96% 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 1 674; 

  4) głosów ważnych oddano 1 646; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  –  PRZYGODA Jarosław Patryk 

  b) z listy nr 24 KWW WS - FORUM 2010 

  –  SKRZYPCZYK Wojciech Antoni 

  –  OLEŚKÓW Norbert 

  –  BABIARZ Janusz 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 1 125; 

  4) głosów ważnych oddano 1 092; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW WS - FORUM 2010 

  –  JAMRÓZ Andrzej 

  –  MRÓZ Piotr 

  –  ŻEBROWSKI Piotr Andrzej 

  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 642; 

  4) głosów ważnych oddano 621; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 

  –  SKRZYPEK Rafał Sebastian 

  b) z listy nr 24 KWW WS - FORUM 2010 

  –  KOMORZYCKI Kazimierz 

  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 479; 

  4) głosów ważnych oddano 469; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  –  BEKIER Ryszarda 

  –  STEFAŃSKI Leszek 

  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 686; 

  4) głosów ważnych oddano 668; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW WS - FORUM 2010 

  –  NOWICKA Elżbieta 

  b) z listy nr 26 KWW PSz 

  –  SZCZAPA Patryk 

  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 627; 

  4) głosów ważnych oddano 612; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  –  BURAK Michał Krzysztof 

  –  DRAPALUK Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 27. 

Wybory do Rady Miejskiej w Mieszkowicach 

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 5 946. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 155 osób, to jest 

53,06% 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 783; 

  4) głosów ważnych oddano 764; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW DLA MIESZKOWIC 

  –  SKOWROŃSKA MARIA JÓZEFA 

  b) z listy nr 23 KWW MIESZKOWICE - NASZA GMINA 

  –  NOWAK BOŻENA GRAŻYNA 

  c) z listy nr 25 KWW RAZEM Z WAMI - DLA WAS 

  –  MICHALSKA STANISŁAWA 

  –  SALWA 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 788; 

  4) głosów ważnych oddano 741; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW DLA MIESZKOWIC 

  –  ŁUSZCZEK JÓZEF 

  b) z listy nr 21 KWW MIESZKOWICE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

  –  WAWRUSZCZAK KATARZYNA ANETA 

  c) z listy nr 23 KWW MIESZKOWICE - NASZA GMINA 

  –  RZEPCZAK 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 592; 

  4) głosów ważnych oddano 569; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNE MIESZKOWICE 

  –  KACZMAREK GRZEGORZ ADAM 

  –  KANASIUK FRANCISZEK 

  b) z listy nr 26 KWW K. KAROLAKA - WIEDZA I SKUTECZNOŚĆ 

  –  KAROLAK KRZYSZTOF 

  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 327; 

  4) głosów ważnych oddano 302; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW RAZEM Z WAMI - DLA WAS 

  –  LINERT IRENEUSZ 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 306; 

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 25 KWW RAZEM Z WAMI - DLA WAS 

  –  DORYWALSKA BOŻENA 

  –  GODYŃ 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 359; 

  4) głosów ważnych oddano 339; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW DLA MIESZKOWIC 

  –  SZEREMETA ZOFIA CZESŁAWA 

  b) z listy nr 25 KWW RAZEM Z WAMI - DLA WAS 

  –  DYMIDÓW JANUSZ WOJCIECH 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 28. 

Wybory do Rady Miejskiej w Moryniu 

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 3 538. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 599 osób, to jest 

45,20% 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 305; 

  4) głosów ważnych oddano 293; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNA INICJATYWA MIESZKAŃCÓW 

  –  PIĄTEK Józef Ryszard 

  b) z listy nr 21 KWW MORYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  SERAFIŃSKI Władysław 

  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 443; 

  4) głosów ważnych oddano 430; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNA INICJATYWA MIESZKAŃCÓW 

  –  DOMARADZKI Sławomir Marek 

  b) z listy nr 21 KWW MORYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  FRAGSTEIN-NIEMSDORFF Jadwiga Teresa 

  –  LEWICKI 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 127; 

  4) głosów ważnych oddano 125; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW MORYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  CYSEWSKI Marian Leonard 

  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 88; 

  4) głosów ważnych oddano 88; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNA INICJATYWA MIESZKAŃCÓW 

  –  MALINOWSKA 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 95; 

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 21 KWW MORYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  WSZOŁEK 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 55; 

  4) głosów ważnych oddano 53; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 25 KWW MSO 

  –  DOMARADZKI 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 79; 

  4) głosów ważnych oddano 78; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNA INICJATYWA MIESZKAŃCÓW 

  –  DUMICZ Urszula Wiesława 

  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 145; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINNA INICJATYWA MIESZKAŃCÓW 

  –  BERNADZKA Edyta 

  b) z listy nr 21 KWW MORYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  DORAWA Bogumiła 

  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 262; 

  4) głosów ważnych oddano 256; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BIELAWSKI Paweł Piotr 

  b) z listy nr 21 KWW MORYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  TRZOP Agnieszka 

  c) z listy nr 22 KWW MORYŃ TO TURYSTYKA 
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  –  KOTYŃSKA Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 29. 

Wybory do Rady Gminy Stare Czarnowo 

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 3 065. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 030 osób, to jest 

66,23% 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 217; 

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW MAREK WOŚ 

  –  MENDAK KAZIMIERZ 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 83; 

  4) głosów ważnych oddano 79; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW MAREK WOŚ 

  –  MARCZEWSKA RENATA KATARZYNA 

  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 201; 

  4) głosów ważnych oddano 195; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW MARIUSZA ADAMSKIEGO 

  –  DRWAL MARCIN 

  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 229; 

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MAREK WOŚ 

  –  RUSINEK JOANNA MARIA 

  b) z listy nr 24 KWW DARIUSZA RUSZCZYCKIEGO 

  –  RUSZCZYCKI DARIUSZ 

  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 345; 

  4) głosów ważnych oddano 339; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW MARIUSZA ADAMSKIEGO 

  –  GRZYWIŃSKI WIESŁAW 

  –  FRONCALA 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 126; 

  4) głosów ważnych oddano 124; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW DANUTY OLEJNIK 

  –  KUKAWKA PIOTR 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 116; 

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW MARIUSZA ADAMSKIEGO 

  –  HODUŃ HALINA 

  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 340; 

  4) głosów ważnych oddano 329; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MAREK WOŚ 
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  –  CIOCH BOGUMIŁA 

  –  ŻEREBECKI ANDRZEJ 

  –  KRZEMIEŃ GRZEGORZ 

  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 373; 

  4) głosów ważnych oddano 364; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW MAREK WOŚ 

  –  KOPCZYŃSKA STANISŁAWA 

  b) z listy nr 21 KWW DANUTY OLEJNIK 

  –  KŁOSIŃSKI GRZEGORZ 

  c) z listy nr 22 KWW MARIUSZA ADAMSKIEGO 

  –  SZAJEWSKI ŁUKASZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 30. 

Wybory do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju 

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 4 562. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 661 osób, to jest 

58,33% 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 748; 

  4) głosów ważnych oddano 709; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM KU LEPSZEMU 

  –  BUCZKIEWICZ Aneta Eugenia 

  –  PŁOTKOWSKA Wiesława Maria 

  –  WASIUTYŃSKI Grzegorz Jacek 

  b) z listy nr 23 KWW DMiG 

  –  SANDULAK Kazimierz 

  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 521; 

  4) głosów ważnych oddano 495; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM KU LEPSZEMU 

  –  CHYJEK Anna Magdalena 

  –  KOPCZYŃSKA-PACYK Magdalena Justyna 

  –  ŚLIWIŃSKI Antoni Wawrzyniec 

  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 378; 

  4) głosów ważnych oddano 367; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM KU LEPSZEMU 

  –  MYKA Ryszard 

  b) z listy nr 21 KWW TRZCIŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  KOWALSKI Robert Benedykt 

  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 374; 

  4) głosów ważnych oddano 369; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM KU LEPSZEMU 

  –  SKIBA Krzysztof Wojciech 

  b) z listy nr 26 KWW DRW 

  –  KAŁUŻNIAK Alicja 

  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 355; 

  4) głosów ważnych oddano 349; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW RAZEM KU LEPSZEMU 

  –  NOGA Teresa 

  –  IWAŃSKI Edward Ryszard 

  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 285; 

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW TRZCIŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  RUTKA Marek 

  –  WIŚNIEWSKI Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 31. 

Wybory do Rady Gminy Widuchowa 

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 4 373. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 242 osób, to jest 

51,27% 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 686; 

  4) głosów ważnych oddano 663; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA WIDUCHOWA 

  –  GOŁĄB WACŁAW 

  –  MERSKI ZDZISŁAW 

  –  FILIPIAK DARIUSZ JÓZEF 

  –  KRAWCZYK 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 282; 

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA WIDUCHOWA 

  –  SZMIŁYK JOLANTA MONIKA 

  b) z listy nr 22 KWW PARTNERSKA GMINA 

  –  MALIK AGNIESZKA JOWITA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 



– 64 – 

  

  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 22 KWW PARTNERSKA GMINA 

  –  KOSMALSKI BOGDAN KAZIMIERZ 

  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 310; 

  4) głosów ważnych oddano 302; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW PARTNERSKA GMINA 

  –  JASIŃSKI MICHAŁ ZBIGNIEW 

  –  JUZYSZYN JÓZEFA 

  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 174; 

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA WIDUCHOWA 

  –  PUZIK MAGDALENA 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 253; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW PARTNERSKA GMINA 

  –  KARPIAK ANNA KAMELIA 

  –  WOŹNIAK EWA 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 150; 

  4) głosów ważnych oddano 146; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW OBYWATEL I GMINA 
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  –  MIERZWIAK 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 104; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW PARTNERSKA GMINA 

  –  HASIUK 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 129; 

  4) głosów ważnych oddano 121; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA WIDUCHOWA 

  –  KUSY-KŁOS ANNA KATARZYNA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 32. 

Wybory do Rady Miejskiej w Dziwnowie 

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 3 440. 

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

59,13% 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 274; 

  4) głosów ważnych oddano 266; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 

  –  GRYSZKIEWICZ KRYSTYNA EWA 

  b) z listy nr 29 KWW MORZE, NASZE MORZE... 

  –  LISOWSKI MAREK 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 2 mandaty: 



– 66 – 

  

  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) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  BEYER MIECZYSŁAW JAN 

  b) z listy nr 27 KWW DZIWNÓW DOLNY 

  –  SKRZYPCZAK 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 394; 

  4) głosów ważnych oddano 380; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA 

  –  SZAFRAN EMILIA WANDA 

  –  NOSEK IZABELA ANETA 

  b) z listy nr 26 KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 

  –  ROPELEWSKI WITOLD 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 390; 

  4) głosów ważnych oddano 378; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA 

  –  STĘPLEWSKI MACIEJ JÓZEF 

  b) z listy nr 25 KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 

  –  KOZŁOWSKI ZENON 

  c) z listy nr 26 KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 

  –  SOKÓŁ PIOTR RADOSŁAW 

  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 440; 

  4) głosów ważnych oddano 428; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW ZDRÓJ 

  –  PRÓCHNIAK BOŻENA 

  b) z listy nr 25 KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 
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  –  JESZKA ZBIGNIEW STANISŁAW 

  c) z listy nr 26 KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 

  –  PIWIŃSKA JOANNA IZABELA 

  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 289; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 24 KWW ZDRÓJ 

  –  CZAJKOWSKI KAZIMIERZ EDMUND 

  b) z listy nr 26 KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 

  –  GALEC DOROTA KATARZYNA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 33. 

Wybory do Rady Miejskiej w Golczewie 

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 4 915. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 786 osób, to jest 

56,68% 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 790; 

  4) głosów ważnych oddano 755; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA GOLCZEWO 

  –  KOŁODZIŃSKA JANINA 

  –  CHŁOPEK GRZEGORZ 

  b) z listy nr 21 KWW PL 

  –  BARTNICZUK TOMASZ 

  c) z listy nr 22 KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 

  –  MARKS JAROMIR 

  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 675; 

  4) głosów ważnych oddano 645; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW PL 

  –  KLOCH WIESŁAW LESZEK 

  b) z listy nr 22 KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 

  –  FERDYNUS LECH MARIAN 

  –  WASZCZENKO 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 337; 

  4) głosów ważnych oddano 327; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 22 KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 

  –  CIEŚLIKIEWICZ WANDA 

  –  IWASZKO GABRIELA 

  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 301; 

  4) głosów ważnych oddano 288; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA GOLCZEWO 

  –  KALCZYŃSKI MAREK 

  b) z listy nr 22 KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 

  –  LEUS 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 326; 

  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA GOLCZEWO 

  –  ŻURAWSKI EDWARD 

  b) z listy nr 21 KWW PL 

  –  MADEJ BARBARA ANNA 

  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 357; 

  4) głosów ważnych oddano 353; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA GOLCZEWO 

  –  PASTRYK BEATA ANNA 

  b) z listy nr 22 KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 

  –  BEDNARZ DANUTA WERONIKA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 34. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

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 12 102. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 212 osób, to jest 

51,33% 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 2 031; 

  4) głosów ważnych oddano 1 960; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW OTTON 

  –  KONWISARZ-MOSKALUK BOŻENA KAZIMIERA 

  b) z listy nr 22 KWW ZDRÓJ 

  –  SZMYTKA EUGENIUSZ 

  c) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA 

  –  GOLUSDA JACEK MICHAŁ 

  –  MUŃDZIAKIEWICZ BOŻENA MARIANNA 

  d) z listy nr 28 KWW FORUM KAMIEŃSKIE 

  –  MASŁOWSKI HENRYK 

  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 1 979; 

  4) głosów ważnych oddano 1 863; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
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  –  KURYŚ ARKADIUSZ MARCIN 

  b) z listy nr 20 KWW OTTON 

  –  MAŃCZAK JERZY STEFAN 

  c) z listy nr 23 KWW PL 

  –  KURYŁŁO STANISŁAW 

  d) z listy nr 28 KWW FORUM KAMIEŃSKIE 

  –  CUBER JADWIGA JANINA 

  –  SZECHLICKI HENRYK 

  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 2 202; 

  4) głosów ważnych oddano 2 089; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  MOSKIEWICZ MICHAŁ 

  b) z listy nr 29 KWW WIEJSKI KOMITET WYBORCZY 

  –  LATAWIEC WALDEMAR 

  c) z listy nr 30 KWW SZANSA DLA WSI 

  –  SZYMAŃSKA KAZIMIERA 

  –  SZLAWSKI ANDRZEJ 

  –  ŻAK BOGUSŁAW WIKTOR 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 35. 

Wybory do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

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 5 523. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 583 osób, to jest 

46,77% 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 946; 

  4) głosów ważnych oddano 884; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZĄDOWE MIĘDZYZDROJE 2010 
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  –  KIRYLUK BEATA 

  –  PURGAL TERESA 

  –  SIELEWICZ DOROTA 

  –  WOLNY RAFAŁ MARIUSZ 

  b) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 

  –  PAWŁOWSKI ROMAN 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 587; 

  4) głosów ważnych oddano 550; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZĄDOWE MIĘDZYZDROJE 2010 

  –  BOBEK MATEUSZ WITOLD 

  –  JAKUBOWSKI ADAM 

  –  KLUCHA DOROTA ALINA 

  b) z listy nr 24 KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 

  –  WITKOWSKI WALDEMAR 

  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 670; 

  4) głosów ważnych oddano 643; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZĄDOWE MIĘDZYZDROJE 2010 

  –  KOŚCIUKIEWICZ ANDRZEJ 

  –  PIŁAT JANUSZ JERZY 

  b) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIA RAS 

  –  SUTYŁA MICHAŁ 

  c) z listy nr 27 KWW WYTRWALI I NIEUGIĘCI 

  –  BURZYŃSKI 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 380; 

  4) głosów ważnych oddano 371; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZĄDOWE MIĘDZYZDROJE 2010 

  –  MAGDA JAN 

  –  NOGALA PIOTR 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 36. 

Wybory do Rady Gminy Świerzno 

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 3 414. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 804 osób, to jest 

52,84% 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 469; 

  4) głosów ważnych oddano 455; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW FORUM KAMIEŃSKIE 

  –  KRAKOWSKI Ireneusz Jan 

  –  RAJCHEL Kazimierz Jan 

  b) z listy nr 22 KWW ANNY STANASZEK - KACZOR 

  –  FAERBER Mariusz 

  c) z listy nr 24 KWW POPRAWA 

  –  KASPRZAK Jadwiga 

  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 466; 

  4) głosów ważnych oddano 457; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW FORUM KAMIEŃSKIE 

  –  CIRKO Roman Jan 

  b) z listy nr 21 KWW PL 

  –  KREJA Jolanta Grażyna 

  c) z listy nr 22 KWW ANNY STANASZEK - KACZOR 

  –  PIEKARZ Dariusz 

  –  WOJCIECHOWSKA Halina 

  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 290; 
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  4) głosów ważnych oddano 281; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW FORUM KAMIEŃSKIE 

  –  WIŚNIEWSKI Lech 

  –  WILK Wiktor 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 579; 

  4) głosów ważnych oddano 569; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOMINKA Krystian Paweł 

  b) z listy nr 20 KWW FORUM KAMIEŃSKIE 

  –  MĄDRECKI Dariusz Henryk 

  c) z listy nr 21 KWW PL 

  –  MICHEL Tadeusz 

  d) z listy nr 22 KWW ANNY STANASZEK - KACZOR 

  –  BĄK Bartłomiej 

  –  KOWALCZYK Czesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 37. 

Wybory do Rady Miejskiej w Wolinie 

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 10 142. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 770 osób, to jest 

56,89% 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 348; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TOMASIK Janina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 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 2 095; 

  4) głosów ważnych oddano 1 997; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOSTEK Danuta 

  –  FRANKOWSKI Jan Andrzej 

  –  NOWAK Wiktor 

  b) z listy nr 25 KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 

  –  ZIELIŃSKI Czesław Bogdan 

  –  ŚRUDKOWSKI 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 206; 

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW ZGODA BUDUJE 

  –  GAJO Dariusz Leszek 

  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 1 054; 

  4) głosów ważnych oddano 1 017; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RURA Arkadiusz 

  b) z listy nr 24 KWW SOŁTYSI GMINY WOLIN 

  –  GROCHOLSKI Bronisław Tadeusz 

  –  JUDKIEWICZ 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 334; 

  4) głosów ważnych oddano 330; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW ZGODA BUDUJE 

  –  MAJEWSKA Beata Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 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 745; 

  4) głosów ważnych oddano 727; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 26 KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 

  –  RYBAKOWSKI Mieczysław 

  –  LEMZA Robert 

  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 968; 

  4) głosów ważnych oddano 952; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW ZGODA BUDUJE 

  –  BIEŁUŚ Piotr Stanisław 

  –  JANSON Konrad 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 38. 

Wybory do Rady Gminy Dygowo 

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 4 336. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 070 osób, to jest 

47,74% 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 762; 

  4) głosów ważnych oddano 753; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW MARKA ZAWADZKIEGO 

  –  WASIEWSKI ARTUR 

  –  LESZCZYŃSKI JERZY ANTONI 

  –  KACZOR KRZYSZTOF ZYGMUNT 

  –  RYĆKO PIOTR ARTUR 

  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 219; 

  4) głosów ważnych oddano 214; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW MARKA ZAWADZKIEGO 

  –  SUPKO ANDRZEJ KAZIMIERZ 

  –  ROZWÓD 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 374; 

  4) głosów ważnych oddano 358; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA DYGOWO 

  –  KRYSZTOFIAK PIOTR 

  b) z listy nr 15 KWW MARKA ZAWADZKIEGO 

  –  JARUZEL ROBERT 

  –  PANKIEWICZ JOLANTA STANISŁAWA 

  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 97; 

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SZKUDLAREK MAREK 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 229; 

  4) głosów ważnych oddano 215; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MINKIEWICZ WITOLD 

  b) z listy nr 15 KWW MARKA ZAWADZKIEGO 

  –  BERNATOWICZ EDYTA MONIKA 

  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 156; 

  4) głosów ważnych oddano 150; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RUDZIS-GRUCHAŁA HELENA MARIA 

  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 233; 

  4) głosów ważnych oddano 227; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BORKOWSKI MARIUSZ 

  b) z listy nr 15 KWW MARKA ZAWADZKIEGO 

  –  MADEJ EWA BOGUMIŁA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 39. 

Wybory do Rady Gminy Gościno 

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 4 028. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 826 osób, to jest 

45,33% 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 387; 

  4) głosów ważnych oddano 369; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "RAZEM" 

  –  KUKS Janina Grażyna 

  b) z listy nr 16 KWW NASZA WSPÓLNOTA 

  –  GRZESIAK Bartłomiej Maciej 

  –  ULIKOWSKA Grażyna Elżbieta 

  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 600; 

  4) głosów ważnych oddano 585; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW NASZA WSPÓLNOTA 

  –  BAJKO Dariusz Paweł 

  –  BĄK Henryk 

  –  CEBULA Marek 

  –  KOLEŚNIKOW Barbara 

  –  MAKSYMIUK Ryszard Romuald 

  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 242; 

  4) głosów ważnych oddano 239; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "RAZEM" 

  –  FERET Marzena 

  b) z listy nr 16 KWW NASZA WSPÓLNOTA 

  –  KOSZEL Sylwester 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 212; 

  4) głosów ważnych oddano 208; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW NASZA WSPÓLNOTA 

  –  ARASZEWSKI Marian 

  –  SACHA Róża 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 84; 

  4) głosów ważnych oddano 82; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW NASZA WSPÓLNOTA 

  –  KAWA 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 81; 
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  4) głosów ważnych oddano 81; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW NASZA WSPÓLNOTA 

  –  KOWALSKI Marek 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 220; 

  4) głosów ważnych oddano 218; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW NASZA WSPÓLNOTA 

  –  PIERÓG Krzysztof Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 40. 

Wybory do Rady Gminy Kołobrzeg 

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 7 790. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 047 osób, to jest 

51,95% 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 305; 

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "LEPSZA GMINA" 

  –  KRÓLIKOWSKI Tomasz 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 190; 

  4) głosów ważnych oddano 186; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  NOWICKI Julian 

  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 285; 

  4) głosów ważnych oddano 283; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PIĄTKOWSKI Rafał 

  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 738; 

  4) głosów ważnych oddano 718; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW "WSPÓLNOTA" GMINY KOŁOBRZEG 

  –  FOLTA Mirosława 

  –  RAFAŁKO Urszula Elżbieta 

  –  SZOPIK Krzysztof Rafał 

  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 322; 

  4) głosów ważnych oddano 314; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW POŁUDNIE GMINY KOŁOBRZEG 

  –  MIŚCIUR 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 364; 

  4) głosów ważnych oddano 358; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW LEPSZE DŹWIRZYNO KRZYSZTOF CHABAJ 

  –  CHABAJ 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 225; 

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  FILIPOWICZ Krzysztof 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 505; 

  4) głosów ważnych oddano 491; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MATEJAK Anna 

  b) z listy nr 16 KWW "LEPSZA GMINA" 

  –  KRUPIŃSKI 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 227; 

  4) głosów ważnych oddano 227; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW "LEPSZA GMINA" 

  –  SZAJNOWSKA Dorota 

  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 620; 

  4) głosów ważnych oddano 605; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "LEPSZA GMINA" 

  –  SZAFRAŃSKI Tomasz 

  –  KĘDZIORA Anastazja Bogumiła 

  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 266; 

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ŁABĘDŹ Małgorzata Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 41. 

Wybory do Rady Gminy Rymań 

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 3 333. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 507 osób, to jest 

45,21% 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 113; 

  4) głosów ważnych oddano 113; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW MIROSŁAWA TERLECKIEGO 

  –  ANDRUSIÓW Małgorzata 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 72; 

  4) głosów ważnych oddano 67; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 14 KWW "ZIEMIA RYMAŃSKA" 

  –  SIERECKA Anna 

  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 517; 

  4) głosów ważnych oddano 512; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PISKORZ Robert Edmund 

  –  DWOREK Anna Lilla 

  b) z listy nr 16 KWW MIROSŁAWA TERLECKIEGO 

  –  EKIERT Mirosław 

  –  MUSIAŁ Marek Józef 

  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 168; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MENDEL Danuta 

  b) z listy nr 14 KWW "ZIEMIA RYMAŃSKA" 

  –  OSTRYSZ Andrzej 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 89; 

  4) głosów ważnych oddano 86; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RUCIŃSKI Grzegorz Szczepan 

  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 175; 

  4) głosów ważnych oddano 168; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BIERNACKI Wiesław 

  b) z listy nr 16 KWW MIROSŁAWA TERLECKIEGO 

  –  CHABERA Katarzyna 

  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 240; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW GRAŻYNY PAKOS 

  –  PAKOS Grażyna 

  b) z listy nr 16 KWW MIROSŁAWA TERLECKIEGO 

  –  SIELICKI Krzysztof 

  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 130; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW MIROSŁAWA TERLECKIEGO 

  –  MACIĄG Irena 

  –  SZARŁATA Paweł Stanisław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 42. 

Wybory do Rady Gminy Siemyśl 

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 2 797. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 353 osób, to jest 

48,37% 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 216; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHABERA STANISŁAW 

  b) z listy nr 16 KWW DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY 

  –  SZYMANEK MAREK 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 154; 

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WERS JAN BARTŁOMIEJ 

  b) z listy nr 14 KWW "NASZA GMINA - RAZEM" 

  –  DOBROWOLSKI EDWARD TOMASZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 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 367; 

  4) głosów ważnych oddano 363; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GREGA KRYSTYNA JADWIGA 

  –  GIBALSKA WIESŁAWA EWA 

  b) z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY SIEMYŚL" 

  –  WILCZYŃSKA WIESŁAWA 

  –  KILJAŃSKI PIOTR STEFAN 

  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) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY SIEMYŚL" 

  –  SIDORKIEWICZ EDWARD 

  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 411; 

  4) głosów ważnych oddano 397; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TASZKUN ALICJA TERESA 

  b) z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY SIEMYŚL" 

  –  KARWAT HENRYK 

  –  BYCZKOWIAK PIOTR PAWEŁ 

  c) z listy nr 16 KWW DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY 

  –  DOŁKOWSKI 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 115; 

  4) głosów ważnych oddano 115; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW "WSPÓLNIE DLA GMINY SIEMYŚL" 

  –  PLISZKA JACEK ANDRZEJ 

  –  MUSIAŁ DOROTA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 43. 

Wybory do Rady Gminy Ustronia Morskiego 

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 2 937. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 877 osób, to jest 

63,91% 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 604; 

  4) głosów ważnych oddano 592; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA" 

  –  DYMAŃSKI Stefan 

  –  TOMOŃ Wioletta Magdalena 

  b) z listy nr 17 KWW "SAMI SWOI" 

  –  SARABAN Robert 

  –  MAKOWSKA Maria Agnieszka 

  –  GRZYWNOWICZ 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 645; 

  4) głosów ważnych oddano 629; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW "CENTRUM" 

  –  IWAŃCZYK Marek 

  b) z listy nr 17 KWW "SAMI SWOI" 

  –  KRAWCZYK Irena Sabina 

  –  SZYMANEK Mirosław Bogusław 

  –  STANISŁAWCZYK Tomasz 

  –  MOLCAN Marzena Sławomira 

  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 295; 
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  4) głosów ważnych oddano 285; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "SAMI SWOI" 

  –  BEDUS Marian 

  b) z listy nr 20 KWW A. BASARABA 

  –  BASARAB 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 123; 

  4) głosów ważnych oddano 118; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "SAMI SWOI" 

  –  BARYCKI 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 210; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ANNA BRITZEN 

  –  BRITZEN Anna 

  b) z listy nr 21 KWW MARKA ROJKA 

  –  ROJEK Marek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 44. 

Wybory do Rady Gminy w Będzinie 

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 6 707. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 949 osób, to jest 

43,97% 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 691; 

  4) głosów ważnych oddano 681; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KWAŚNIOWSKI Stanisław 

  –  KRAWIEC Andrzej Marek 

  –  NOŻYKOWSKI Andrzej Jan 

  –  PAROL Lucyna 

  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 424; 

  4) głosów ważnych oddano 410; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BANASZCZAK Joanna Monika 

  –  SIKORSKI Zbigniew Mieczysław 

  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 464; 

  4) głosów ważnych oddano 455; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JÓŹWIAK Andrzej Mirosław 

  –  WOŹNICKI Aleksander Ambroży 

  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 381; 

  4) głosów ważnych oddano 372; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GOŁĘBIEWSKI Adam 

  –  STANIAK Bogdan 

  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 425; 

  4) głosów ważnych oddano 409; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  SZCZUR Michał 

  b) z listy nr 15 KWW STANISŁAWA KOSMALI 

  –  KOWALEWSKA Dorota Katarzyna 

  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 154; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NAJDZION Krystyna Wiktoria 

  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 408; 

  4) głosów ważnych oddano 395; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ADAMIUK Franciszek 

  –  GRUDZIEŃ Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 45. 

Wybory do Rady Gminy Biesiekierza 

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 4 484. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 329 osób, to jest 

51,94% 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 443; 

  4) głosów ważnych oddano 434; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW ESM "NIESPODZIANKA" 
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  –  SAK Ewa Barbara 

  –  LACH Jan 

  b) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA BIESIEKIERZ" 

  –  RODAK 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 102; 

  4) głosów ważnych oddano 101; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRÓLAK Zygmunt 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 215; 

  4) głosów ważnych oddano 210; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  LASOTA Maria Halina 

  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 291; 

  4) głosów ważnych oddano 285; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SKŁADANEK Alina 

  b) z listy nr 20 KWW "JEDNOŚĆ" 

  –  WYPYCH Jan 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 268; 

  4) głosów ważnych oddano 264; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BOHATEREWICZ Edward 

  b) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA BIESIEKIERZ" 
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  –  TUROWSKI Piotr 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 183; 

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW NASZE PARNOWO 

  –  TROJANOWSKI 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 231; 

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TOMCZAK Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 4 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 596; 

  4) głosów ważnych oddano 584; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BALCERZAK Jan 

  –  STEFAŃSKI Michał 

  b) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA BIESIEKIERZ" 

  –  MODŁA Monika 

  c) z listy nr 19 KWW NASZA MAŁA POLSKA 

  –  KAMYK Wanda Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 46. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bobolicach 

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 7 697. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 950 osób, to jest 

51,32% 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 294; 

  4) głosów ważnych oddano 284; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  OLEKSIAK Zbigniew 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 289; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STRZELCZAK 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 296; 

  4) głosów ważnych oddano 278; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW MIECZYSŁAWY BRZOZY 

  –  PIOTROWSKA Małgorzata 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 218; 

  4) głosów ważnych oddano 215; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŻWIRBLA Jan 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 250; 

  4) głosów ważnych oddano 245; 

  5) radną została wybrana: 
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  a) z listy nr 16 KWW MIECZYSŁAWY BRZOZY 

  –  AKSIUTIN Bożena Bogusława 

  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 243; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW MIECZYSŁAWY BRZOZY 

  –  KĘCEL Zofia 

  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 298; 

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MIECZYSŁAWY BRZOZY 

  –  KURTA 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 259; 

  4) głosów ważnych oddano 255; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MIECZYSŁAWY BRZOZY 

  –  CZAJKOWSKI 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 198; 

  4) głosów ważnych oddano 191; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW MIECZYSŁAWY BRZOZY 

  –  TERLECKA Justyna 

  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 230; 

  4) głosów ważnych oddano 230; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MIECZYSŁAWY BRZOZY 

  –  GOLAS 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 296; 

  4) głosów ważnych oddano 295; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SEROWSKI Radosław Robert 

  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 543; 

  4) głosów ważnych oddano 530; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW MIECZYSŁAWY BRZOZY 

  –  BEDNARCZYK Ireneusz Edmund 

  –  CZARNECKI 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 218; 

  4) głosów ważnych oddano 210; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MIECZYSŁAWY BRZOZY 

  –  WALASZCZYK Mariusz Stanisław 

  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 314; 

  4) głosów ważnych oddano 307; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MIECZYSŁAWY BRZOZY 

  –  TOMCZAK Artur Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 47. 

Wybory do Rady Gminy Manowo 

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 5 154. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 620 osób, to jest 

50,83% 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 502; 

  4) głosów ważnych oddano 478; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW NGO 

  –  KONDRAT Leszek Stanisław 

  b) z listy nr 16 KWW MANOWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  STARZAK Tadeusz 

  –  TUROWSKI Stanisław 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 154; 

  4) głosów ważnych oddano 150; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SAPILAK Daniel 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 110; 

  4) głosów ważnych oddano 110; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW SILNY REGION 

  –  CZERWIAK Joanna Agnieszka 

  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 374; 

  4) głosów ważnych oddano 370; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW MANOWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  DAŃCZAK Konstanty Stanisław 

  –  SOKALSKI Andrzej 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 389; 

  4) głosów ważnych oddano 381; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW MANOWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  GÓRAL Grażyna Stanisława 

  –  KUŹNIARSKI Mieczysław 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 716; 

  4) głosów ważnych oddano 701; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW MANOWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  JAMKA Sławomir Piotr 

  –  PRUS Jan 

  –  SAŁEK Janusz Józef 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA - WSPÓLNA INICJATYWA 

  –  ZMUDA-TRZEBIATOWSKA 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 177; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW NGO 

  –  PADYKUŁA 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 198; 
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  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 15 KWW NGO 

  –  STASIAK Daria Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 48. 

Wybory do Rady Gminy Mielno 

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 4 231. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 749 osób, to jest 

64,97% 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 219; 

  4) głosów ważnych oddano 216; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "WSPÓLNOTA" 

  –  PIĄTEK Wiesław 

  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 370; 

  4) głosów ważnych oddano 368; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA MIELNO" 

  –  CHADACZ Krzysztof Jan 

  –  KORZENIOWSKI Jerzy 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 523; 

  4) głosów ważnych oddano 499; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA MIELNO" 
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  –  CZYCZ Ewa Teresa 

  –  MATUSEWICZ Alicja Halina 

  –  PORAJ DOBRZELEWSKI Marcin 

  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 683; 

  4) głosów ważnych oddano 666; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA MIELNO" 

  –  PRUSINOWSKI Mariusz Marek 

  –  MAS Bożena 

  b) z listy nr 18 KWW "WSPÓLNOTA" 

  –  RECK Elżbieta Jolanta 

  –  ROSZAK-PEZAŁA Olga Barbara 

  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 361; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA MIELNO" 

  –  WASILEWSKA Izabela Iwona 

  b) z listy nr 18 KWW "WSPÓLNOTA" 

  –  RYBKA Leon 

  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 587; 

  4) głosów ważnych oddano 571; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "WSPÓLNOTA" 

  –  JARZĄBEK Tadeusz Franciszek 

  –  KUSYK Ryszard 

  –  LIPKA Andrzej Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 49. 

Wybory do Rady Miejskiej Polanowa 

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 6 228. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 081 osób, to jest 

49,47% 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 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) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCY GMINY POLANÓW 

  –  MALEPSZY Paweł 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 251; 

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCY GMINY POLANÓW 

  –  CIUŁA Krzysztof 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 265; 

  4) głosów ważnych oddano 248; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCY GMINY POLANÓW 

  –  WILK Józef 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 282; 

  4) głosów ważnych oddano 274; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCY GMINY POLANÓW 

  –  LIBERRA 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 262; 

  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCY GMINY POLANÓW 

  –  WRUSZCZAK Sławomir 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 16 KWW MIESZKAŃCY GMINY POLANÓW 

  –  GIŁKA Roman 

  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 247; 

  4) głosów ważnych oddano 242; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA WIEŚ PRZYSZŁOŚCIĄ ŻYCIA 

  –  WRZESIŃSKA Irena Krystyna 

  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 415; 

  4) głosów ważnych oddano 399; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCY GMINY POLANÓW 

  –  SEKUŁA Zbigniew Bogusław 

  b) z listy nr 21 KWW NASZE OKOLICE 

  –  KORNAS Jan 

  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 229; 

  4) głosów ważnych oddano 215; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCY GMINY POLANÓW 

  –  OPOŃ Roman Józef 

  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 426; 

  4) głosów ważnych oddano 396; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW JEDNOSĆ SPOŁECZNA 

  –  DUSZA Bartosz Arkadiusz 

  b) z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCY GMINY POLANÓW 

  –  POKORSKA Maria 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 207; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW NACŁAW ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ 

  –  GAJEK Mirosław Czesław 

  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 211; 

  4) głosów ważnych oddano 209; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW MIESZKAŃCY GMINY POLANÓW 

  –  KOZICKI Stefan 

  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 16 KWW MIESZKAŃCY GMINY POLANÓW 

  –  RYŁYK Andrzej 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 50. 

Wybory do Rady Miejskiej w Sianowie 

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 10 689. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 655 osób, to jest 

52,90% 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 765; 

  4) głosów ważnych oddano 749; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW MARCINA RAPSIEWICZA 

  –  GRZYWACZ Kazimierz 

  b) z listy nr 17 KWW MACIEJA BERLICKIEGO 

  –  LEWANDOWSKI Maciej Tomasz 

  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 830; 

  4) głosów ważnych oddano 806; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW MACIEJA BERLICKIEGO 

  –  CZERWIŃSKA Joanna Marzena 

  –  DANIELEWICZ Andrzej 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 1 003; 

  4) głosów ważnych oddano 987; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW BEZPIECZNA GMINA SIANÓW 

  –  GROSIAK Renata 

  –  PRZYBYŁKA Bogdan Piotr 

  b) z listy nr 17 KWW MACIEJA BERLICKIEGO 
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  –  MACHAŁA 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 539; 

  4) głosów ważnych oddano 528; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MACIEJA BERLICKIEGO 

  –  GRZYBOWSKI Jan Wacław 

  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 454; 

  4) głosów ważnych oddano 441; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RACZYŃSKI Wiesław 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 455; 

  4) głosów ważnych oddano 447; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KULIGOWSKI Kazimierz Roman 

  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 638; 

  4) głosów ważnych oddano 624; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HRYCKOWIAN Józef Krzysztof 

  b) z listy nr 19 KWW MARIANA GAWIENOWSKIEGO 

  –  MOKRZYCKI 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 237; 
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  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MACIEJA BERLICKIEGO 

  –  PIETRZYCKI Sylwester 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 360; 

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW MACIEJA BERLICKIEGO 

  –  BANAŚKIEWICZ 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 374; 

  4) głosów ważnych oddano 361; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW MACIEJA BERLICKIEGO 

  –  GNACIŃSKA Halina 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 51. 

Wybory do Rady Gminy Świeszyna 

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 4 933. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 621 osób, to jest 

53,13% 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 661; 

  4) głosów ważnych oddano 636; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "RAZEM DLA GMINY" 
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  –  CZENKO Cezary Michał 

  –  KOWALCZYK Mariusz Adam 

  –  MARCINKOWSKI Jacek Piotr 

  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 358; 

  4) głosów ważnych oddano 354; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JANCZEWSKI Janusz Włodzimierz 

  b) z listy nr 17 KWW "RAZEM DLA GMINY" 

  –  GÓRKA Urszula 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 95; 

  4) głosów ważnych oddano 95; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW "RAZEM DLA GMINY" 

  –  KRASUSKA Agnieszka Bożena 

  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 326; 

  4) głosów ważnych oddano 321; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "RAZEM DLA GMINY" 

  –  CYSEWSKI Krzysztof Andrzej 

  –  MALEC Mirosław 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 320; 

  4) głosów ważnych oddano 310; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 

  –  ŁOTYSZ Agnieszka Sylwia 

  b) z listy nr 17 KWW "RAZEM DLA GMINY" 
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  –  MARSICKI Paweł Bartosz 

  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 265; 

  4) głosów ważnych oddano 261; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW JÓZEFA RUTKOWSKIEGO - RAZEM 

  –  RUTKOWSKI Józef Bernard 

  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 318; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 

  –  ADAMCZYK Ryszard 

  b) z listy nr 19 KWW JÓZEFA RUTKOWSKIEGO - RAZEM 

  –  POTONIEC Waldemar 

  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 263; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "RAZEM DLA GMINY" 

  –  MAJCHER Monika Elżbieta 

  –  RYHANYCZ Monika Sylwia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 52. 

Wybory do Rady Miejskiej w Barlinku 

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 15 785. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 517 osób, to jest 

47,62% 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 763; 

  4) głosów ważnych oddano 738; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARLINEK 

  –  ZIELIŃSKI 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 799; 

  4) głosów ważnych oddano 799; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARLINEK 

  –  LEWCZUK Paweł 

  b) z listy nr 22 KWW SAMORZĄD RAZEM W BARLINKU 

  –  CZERNIEJEWSKA Alicja Magdalena 

  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 710; 

  4) głosów ważnych oddano 676; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄD RAZEM W BARLINKU 

  –  PIOTROWSKA Maria Hanna 

  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 838; 

  4) głosów ważnych oddano 788; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARLINEK 

  –  MICHALAK Cezary 

  b) z listy nr 22 KWW SAMORZĄD RAZEM W BARLINKU 

  –  SIKORSKI Krzysztof 

  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 646; 

  4) głosów ważnych oddano 610; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARLINEK 

  –  ZIELIŃSKI Grzegorz 

  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 893; 

  4) głosów ważnych oddano 858; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARLINEK 

  –  MACIEJEWSKI Mariusz Józef 

  b) z listy nr 22 KWW SAMORZĄD RAZEM W BARLINKU 

  –  KASPERKIEWICZ 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 845; 

  4) głosów ważnych oddano 818; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARLINEK 

  –  BLEZIEŃ Zbigniew 

  b) z listy nr 22 KWW SAMORZĄD RAZEM W BARLINKU 

  –  STANKIEWICZ 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 561; 

  4) głosów ważnych oddano 542; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARLINEK 

  –  TRAFALSKI Eugeniusz 

  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 915; 

  4) głosów ważnych oddano 898; 

  5) radnymi zostali wybrani: 



– 109 – 

  

  a) z listy nr 20 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY BARLINEK 

  –  ROMANIUK Romuald Tadeusz 

  –  WILK 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 547; 

  4) głosów ważnych oddano 542; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW SAMORZĄD RAZEM W BARLINKU 

  –  PIETRASIK Teresa Maria 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 53. 

Wybory do Rady Gminy w Boleszkowicach 

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 2 346. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 398 osób, to jest 

59,59% 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; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390; 

  4) głosów ważnych oddano 386; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JESTEŚMY RAZEM 

  –  KOPASZEWSKI Tadeusz 

  –  DANIEL Lech 

  –  WĘGIER Wanda 

  b) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 

  –  CIECHANOWICZ 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 329; 

  4) głosów ważnych oddano 315; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 20 KWW JESTEŚMY RAZEM 

  –  STANKIEWICZ Agnieszka 

  b) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 

  –  STOPAREK Ryszard 

  c) z listy nr 24 KWW SAMORZĄDNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

  –  MACYSZYN 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 170; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JESTEŚMY RAZEM 

  –  POTAPIŃSKA Elżbieta Irena 

  b) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 

  –  SZCZEPANIAK Jolanta Kazimiera 

  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 181; 

  4) głosów ważnych oddano 172; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JESTEŚMY RAZEM 

  –  ZACHARSKA Joanna 

  b) z listy nr 26 KWW NASZA WIEŚ 

  –  BEDNARZ Sabina 

  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 328; 

  4) głosów ważnych oddano 320; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW JESTEŚMY RAZEM 

  –  GAZDA Dawid Marcin 

  b) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 

  –  MATUSZEWSKA Renata Ewa 

  –  MROCZKOWSKI Eugieniusz 

  –  TATAŁA Zygmunt 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 54. 

Wybory do Rady Gminy Nowogródek Pomorski 

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 2 643. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 485 osób, to jest 

56,19% 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 265; 

  4) głosów ważnych oddano 259; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA I MY 

  –  URBANOWSKI Jan 

  –  ROSZCZYK-LAZAREK Halina Janina 

  b) z listy nr 22 KWW NWND 

  –  JAŚKOWIEC Małgorzata Ewa 

  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 185; 

  4) głosów ważnych oddano 182; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA I MY 

  –  MIERZWA Arkadiusz Bogusław 

  –  POKONIECZNY Grzegorz 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 123; 

  4) głosów ważnych oddano 121; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA I MY 

  –  RZEŹNICKI Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 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 489; 

  4) głosów ważnych oddano 477; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA I MY 

  –  DROBNIAK Marcin Grzegorz 

  –  GLAPKA Małgorzata 

  –  SIDOR Wioletta Anna 

  –  WIŚNIEWSKA Danuta 

  b) z listy nr 23 KWW NCNP 

  –  MICKIEWICZ Janusz 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 273; 

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA I MY 

  –  KOŻUCHOWSKA Jolanta Irena 

  –  BAGIŃSKA 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 56; 

  4) głosów ważnych oddano 56; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW CZAS NA ZMIANY 

  –  SOŁTYS 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 94; 

  4) głosów ważnych oddano 92; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW CZAS NA ZMIANY 

  –  WOŁKÓW Sławomir 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 55. 

Wybory do Rady Gminy w Dobrej 

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 12 001. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 364 osób, to jest 

53,03% 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 1 163; 

  4) głosów ważnych oddano 1 112; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW TERESA DERA 

  –  SROMEK HALINA 

  –  SIERGUĆ MAGDALENA ANNA 

  –  KNAJP PAWEŁ 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 554; 

  4) głosów ważnych oddano 530; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW TERESA DERA 

  –  MILUCH BARTŁOMIEJ 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 653; 

  4) głosów ważnych oddano 641; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW TERESA DERA 

  –  CZARNOTA TOMASZ EDWARD 

  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 1 077; 

  4) głosów ważnych oddano 1 047; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW TERESA DERA 

  –  ŁODYKOWSKI WIESŁAW 

  –  WIERZBICKA MARIA ANNA 

  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 778; 

  4) głosów ważnych oddano 758; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW TERESA DERA 

  –  ANKUDOWICZ CZESŁAWA 

  b) z listy nr 21 KWW KAROLA GROCHOTA, TAK DLA PRZYSZŁOŚCI 

  –  GROCHOT KAROL 

  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 1 077; 

  4) głosów ważnych oddano 1 048; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW TERESA DERA 

  –  GRUSZCZYŃSKA WŁADYSŁAWA 

  –  SUSZCZYŃSKA HANNA 

  –  SZLACHCIKOWSKI WOJCIECH 

  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 1 062; 

  4) głosów ważnych oddano 1 039; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GŁOWACKA EWA KRYSTYNA 

  b) z listy nr 17 KWW TERESA DERA 

  –  STACHOWICZ JERZY 

  –  ŚLIWIŃSKI GRZEGORZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 56. 

Wybory do Rady Gminy Kołbaskowo 

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 7 932. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 125 osób, to jest 

52,00% 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 648; 

  4) głosów ważnych oddano 631; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW KLUB PRZYJACIÓŁ GMINY KOŁBASKOWO 

  –  WIERZBICKI Ryszard 

  b) z listy nr 17 KWW DOROTY KRZYWICKIEJ 

  –  JEZIOREK Lilianna 

  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) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW DOROTY KRZYWICKIEJ 

  –  KRZYWICKA 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 439; 

  4) głosów ważnych oddano 439; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW IZABELI WESOŁOWSKIEJ - KOŚMIDER 

  –  DZIKOWSKI Sławomir Mariusz 

  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 326; 

  4) głosów ważnych oddano 326; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW DOROTY KRZYWICKIEJ 

  –  ROSZAK Apolonia 

  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 1 058; 

  4) głosów ważnych oddano 1 026; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW KLUB PRZYJACIÓŁ GMINY KOŁBASKOWO 

  –  TRZEBIŃSKA Dorota 

  –  SYPNIEWSKA Anna 

  b) z listy nr 17 KWW DOROTY KRZYWICKIEJ 

  –  JEZIERSKA Małgorzata Jolanta 

  c) z listy nr 19 KWW IZABELI WESOŁOWSKIEJ - KOŚMIDER 

  –  SROKA 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 385; 

  4) głosów ważnych oddano 378; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW KLUB PRZYJACIÓŁ GMINY KOŁBASKOWO 

  –  WIERZBICKA Iwona 

  –  SMOLICZ 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 201; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW KLUB PRZYJACIÓŁ GMINY KOŁBASKOWO 

  –  GĄSOWSKA Żaneta Katarzyna 

  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 714; 

  4) głosów ważnych oddano 703; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PASTERSKI Mirosław Janusz 

  –  ZUBEL Artur Czesław 

  b) z listy nr 21 KWW WARZYMICE 2010 

  –  SZCZUPLAK Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 57. 

Wybory do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 

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 1 057. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 661 osób, to jest 62,54% 

uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu 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 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120; 

  4) głosów ważnych oddano 114; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW RAZEM Z KIRAGĄ 

  –  GOTFRYD Jolanta 

  –  MOSKAL Iwona Grażyna 

  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 113; 

  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW RAZEM Z KIRAGĄ 

  –  SZOSTAK Bożena 

  b) z listy nr 17 KWW DEMOKRATYCZNE PODGRODZIE 

  –  SZMIDT Krzysztof Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 
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  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW RAZEM Z KIRAGĄ 

  –  GROCHECKI Grzegorz Tomasz 

  –  SZYBYLSKA Bernadeta 

  4) 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 193; 

  4) głosów ważnych oddano 185; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRAJEWSKI Mirosław Sebastian 

  b) z listy nr 16 KWW RAZEM Z KIRAGĄ 

  –  ROLA Augustyn 

  –  SMUŻNIAK Danuta 

  –  SORNAT 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 107; 

  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KLIMKO Sylwia 

  b) z listy nr 17 KWW DEMOKRATYCZNE PODGRODZIE 

  –  KOBUSZYŃSKA Maria Jolanta 

  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 16 KWW RAZEM Z KIRAGĄ 

  –  SZCZEPAŃSKI Marek 

  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 128; 

  4) głosów ważnych oddano 128; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  RÓŻAŃSKI Marcin 

  b) z listy nr 16 KWW RAZEM Z KIRAGĄ 

  –  CZERWIŃSKA-TWAROWSKA Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 58. 

Wybory do Rady Gminy Bielice 

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 2 436. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 505 osób, to jest 

61,78% 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 196; 

  4) głosów ważnych oddano 193; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŁAPECIŃSKI MARCIN 

  –  KOŁODZIEJ ZBIGNIEW 

  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 367; 

  4) głosów ważnych oddano 357; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ORMAN TOMASZ 

  –  JÓŹWIAK ANDRZEJ 

  b) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA 

  –  JĘDRZEJCZYK SŁAWOMIR 

  –  KUŚWIK ARTUR 

  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 121; 

  4) głosów ważnych oddano 119; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WILCZYŃSKI PIOTR 

  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 455; 

  4) głosów ważnych oddano 449; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOŁOBYCZ ANDRZEJ 

  –  KULIG STANISŁAW 

  –  WĄDOŁOWSKI STANISŁAW RYSZARD 

  –  PRZEPIÓRKA MARIUSZ ADAM 

  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 366; 

  4) głosów ważnych oddano 351; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ZIĘCINA MARCIN 

  –  PLUTA RADOSŁAW 

  b) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA 

  –  MORDAL KRZYSZTOF 

  –  TUMASZ CEZARY 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 59. 

Wybory do Rady Gminy Kozielice 

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 2 134. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 248 osób, to jest 

58,48% 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; 
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  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 15 KWW MĄDRY WYBÓR 

  –  ŁOPYTA LUCYNA 

  b) z listy nr 16 KWW O PRZEŻYCIE WSI 

  –  LIPIEC MIROSŁAW RYSZARD 

  –  SÓJKA ROBERT 

  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 104; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW O PRZEŻYCIE WSI 

  –  KARPIŃSKI LESZEK 

  –  KUCHTA MARCIN 

  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 122; 

  4) głosów ważnych oddano 119; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW KÓŁKO ROLNICZE KOZIELICE 

  –  BARAN WALDEMAR STEFAN 

  b) z listy nr 16 KWW O PRZEŻYCIE WSI 

  –  STOLARCZYK ANITA ELŻBIETA 

  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 172; 

  4) głosów ważnych oddano 166; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW KÓŁKO ROLNICZE KOZIELICE 

  –  FRONC MAGDALENA 

  b) z listy nr 16 KWW O PRZEŻYCIE WSI 

  –  KULIŃSKA TERESA RÓŻA 

  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 72; 

  4) głosów ważnych oddano 72; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW O PRZEŻYCIE WSI 

  –  STEFANIAK WIESŁAW 

  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 270; 

  4) głosów ważnych oddano 262; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW O PRZEŻYCIE WSI 

  –  GUSZCZENKO DARIUSZ 

  –  REJMER PIOTR MAREK 

  b) z listy nr 17 KWW DJ 

  –  KONDALSKI IRENEUSZ 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 78; 

  4) głosów ważnych oddano 76; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW O PRZEŻYCIE WSI 

  –  CZARNECKI WIESŁAW 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 123; 

  4) głosów ważnych oddano 121; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW O PRZEŻYCIE WSI 

  –  STASIAK TADEUSZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 60. 

Wybory do Rady Miejskiej w Lipianach 

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 4 984. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 652 osób, to jest 

53,21% 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 283; 

  4) głosów ważnych oddano 271; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA LIPIAN 

  –  SAWA Bogdan 

  b) z listy nr 16 KWW PLUS 

  –  MICHALAK Edward 

  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 625; 

  4) głosów ważnych oddano 585; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW PRZEŁOM 

  –  HEREZO Julita 

  b) z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA BOGUSZEWSKIEGO 

  –  BĄK Danuta Irena 

  c) z listy nr 20 KWW CHROBRY 

  –  CHROBROWSKI Dariusz Mikołaj 

  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 752; 

  4) głosów ważnych oddano 714; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW PRZEŁOM 

  –  KOWALCZYK Adrian Sebastian 

  b) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA LIPIAN 

  –  PRZYBYLSKI Mariusz Marek 

  –  OKRASZEWSKI Julian 

  c) z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA BOGUSZEWSKIEGO 

  –  KRÓLIKOWSKI Bartłomiej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

4. Okręg wyborczy nr 4 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 395; 

  4) głosów ważnych oddano 376; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA LIPIAN 

  –  WIECZÓR Michał Tadeusz 

  –  RYCHLIK Wiesław 

  b) z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA BOGUSZEWSKIEGO 

  –  GOLINOWSKI 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 597; 

  4) głosów ważnych oddano 569; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW PRZEŁOM 

  –  HEREZO Edward Adam 

  b) z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA BOGUSZEWSKIEGO 

  –  BINKOWSKA Aneta 

  –  JUGOWICZ Julia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 61. 

Wybory do Rady Gminy Przelewice 

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 4 320. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 969 osób, to jest 

45,58% 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 320; 

  4) głosów ważnych oddano 314; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA NIEWIADOMSKIEGO 

  –  ŚWIDERSKI Marian 

  –  KOŁODZIEJCZAK Andrzej 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 108; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW MARKA KIBAŁY 

  –  KIBAŁA 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 116; 

  4) głosów ważnych oddano 113; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW AKTYWNA GMINA PRZELEWICE 

  –  CEPA Teresa 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 243; 

  4) głosów ważnych oddano 240; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA NIEWIADOMSKIEGO 

  –  ANDRZEJCZAK Urszula Barbara 

  b) z listy nr 16 KWW NASZE KŁODZINO 

  –  JAŁOSZYŃSKI Dariusz Leon 

  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 379; 

  4) głosów ważnych oddano 375; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW MARKA KIBAŁY 

  –  WOŹNIAK Beata Dorota 

  –  KĘDZIORA Krzysztof Jan 

  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 330; 

  4) głosów ważnych oddano 327; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA NIEWIADOMSKIEGO 

  –  SMYKA Jarosław 

  –  JANASIK Damian 

  b) z listy nr 15 KWW MARKA KIBAŁY 

  –  NAWÓJ Krystyna Aleksandra 

  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 140; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA NIEWIADOMSKIEGO 

  –  KUPISZ 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 238; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA NIEWIADOMSKIEGO 

  –  TURTOŃ Eugeniusz 

  b) z listy nr 15 KWW MARKA KIBAŁY 

  –  WIECZORKIEWICZ Regina 

  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 95; 

  4) głosów ważnych oddano 92; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA NIEWIADOMSKIEGO 

  –  ŁATA Marek Henryk 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 62. 

Wybory do Rady Miejskiej w Pyrzycach 

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 15 854. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 436 osób, to jest 

53,21% 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 2 842; 

  4) głosów ważnych oddano 2 723; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KRUSZEWSKI Wiesław Andrzej 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  JAGIEŁŁO Dariusz Władysław 

  –  TOŁOCZKO Bożena Anna 

  c) z listy nr 14 KWW ALTERNATYWA DLA PYRZYC 

  –  MAJAK Mariusz Józef 

  –  BŁAŻEJEWSKI Damian Zygmunt 

  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 2 716; 

  4) głosów ważnych oddano 2 528; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  ŁUSZCZYK Miłosz 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GRZESIAK Ryszard Edward 

  c) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  –  BUDYNEK Mirosław Marian 

  d) z listy nr 14 KWW ALTERNATYWA DLA PYRZYC 

  –  GUMOWSKA Zofia Maria 

  –  OSĘKOWSKI Marian 

  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 2 878; 

  4) głosów ważnych oddano 2 794; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  CZĄSTKA Danuta 

  –  WROŃSKI Jerzy 

  b) z listy nr 14 KWW ALTERNATYWA DLA PYRZYC 

  –  KOŁATKIEWICZ Joanna 

  c) z listy nr 15 KWW JERZEGO MARKA OLECHA 

  –  DĄBROWSKA Joanna Maria 

  d) z listy nr 16 KWW MAŁGOSI PIOTROWSKIEJ SOŁTYSKI ŻABOWA 

  –  PIOTROWSKA Małgorzata 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 63. 

Wybory do Rady Gminy Warnice 

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 2 627. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 646 osób, to jest 

62,66% 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 453; 

  4) głosów ważnych oddano 450; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW STAWIAMY NA DOŚWIADCZENIE 

  –  MOLIŃSKA Bożena Ewa 

  –  STASZEWSKI Ryszard Stanisław 

  b) z listy nr 15 KWW WARNICE XXI 

  –  POSPYCHAŁA Elżbieta Alfreda 

  c) z listy nr 16 KWW SZANSA MŁODZIEŻY GMINY WARNICE 

  –  BANICKI Maciej 

  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 236; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW STAWIAMY NA DOŚWIADCZENIE 
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  –  BRODOWSKI Marek 

  –  MALKIEWICZ Maria Teresa 

  b) z listy nr 15 KWW WARNICE XXI 

  –  KONIECZNY Sławomir 

  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 14 KWW STAWIAMY NA DOŚWIADCZENIE 

  –  SKOCZEK Bogdan 

  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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 137; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 15 KWW WARNICE XXI 

  –  JAKRZEWSKA 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 154; 

  4) głosów ważnych oddano 151; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 14 KWW STAWIAMY NA DOŚWIADCZENIE 

  –  WANCISIEWICZ Marek 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 162; 

  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 14 KWW STAWIAMY NA DOŚWIADCZENIE 

  –  KIJOWSKI 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 169; 

  4) głosów ważnych oddano 169; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 15 KWW WARNICE XXI 

  –  ŻYŁKA Anna 

  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 122; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW WARNICE XXI 

  –  WOCHNER Kamil 

  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 205; 

  4) głosów ważnych oddano 196; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 14 KWW STAWIAMY NA DOŚWIADCZENIE 

  –  BRZĄKAŁA Małgorzata 

  b) z listy nr 16 KWW SZANSA MŁODZIEŻY GMINY WARNICE 

  –  PIEŃKOWSKI Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 64. 

Wybory do Rady Miejskiej w Darłowie 

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 11 775. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 880 osób, to jest 

49,94% 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 394; 

  4) głosów ważnych oddano 389; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
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  –  WYSOCKI 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 444; 

  4) głosów ważnych oddano 436; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MACIĄG Jerzy 

  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 1 075; 

  4) głosów ważnych oddano 1 040; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SOKOLIŃSKA Krystyna Maria 

  –  ZIÓŁKOWSKI Edward 

  b) z listy nr 16 KWW ML 

  –  MAGIER Bożena Wanda 

  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 693; 

  4) głosów ważnych oddano 658; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  HERDZIK Andrzej 

  –  WOŹNIAK Czesław 

  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 876; 

  4) głosów ważnych oddano 855; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  GROSZ Zbigniew Józef 

  –  RÓŻAŃSKA Krystyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

6. Okręg wyborczy nr 6 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 831; 

  4) głosów ważnych oddano 803; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MADALIŃSKA-MARCINIAK Ewa 

  –  POTOMSKA Renata Mirosława 

  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 789; 

  4) głosów ważnych oddano 762; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  DUDZIŃSKI Roman 

  –  SAJKO Bogdan 

  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 778; 

  4) głosów ważnych oddano 743; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  CYBULSKI Krzysztof Robert 

  –  PODGÓRSKA Dorota Jolanta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 65. 

Wybory do Rady Miejskiej w Sławnie 

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 10 637. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 621 osób, to jest 

43,44% 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; 
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  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 838; 

  4) głosów ważnych oddano 800; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA SŁAWNA 

  –  SZCZYGIELSKA Edyta Sylwia 

  –  GRZEGORCZYK Mirosław Krzysztof 

  –  ŚLEDŹ Włodzimierz Aleksander 

  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 900; 

  4) głosów ważnych oddano 852; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  IWKO Joanna Elżbieta 

  b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA SŁAWNA 

  –  TĘGOSIK Krystyna Barbara 

  –  KALLAUR Bożena Maria 

  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 855; 

  4) głosów ważnych oddano 793; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA SŁAWNA 

  –  JAKUBOWSKA Wanda 

  –  ŁOZIŃSKA Jolanta Barbara 

  b) z listy nr 18 KWW "RODZINA" 

  –  POPRAWSKA Maria Krystyna 

  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 941; 

  4) głosów ważnych oddano 876; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW BIS 

  –  GERTNER Waldemar 

  b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA SŁAWNA 

  –  SZKUDLAREK Stanisław Janusz 

  –  DUDER Marek Andrzej 

  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 1 087; 

  4) głosów ważnych oddano 1 045; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA SŁAWNA 

  –  WOJCIECHOWSKA Ewa Małgorzata 

  –  LITWIN Wiesław 

  b) z listy nr 17 KWW ODW 

  –  KONFEDERAK Bożena Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 66. 

Wybory do Rady Gminy Darłowo 

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 6 149. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 702 osób, to jest 

60,20% 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; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 412; 

  4) głosów ważnych oddano 408; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JANICKA Jolanta Anna 

  b) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA GÓRSKIEGO 

  –  POCIECHA Przemysław 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 255; 

  4) głosów ważnych oddano 253; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW "WIEŚ KOPAŃ" 

  –  KRAKOWIAK Zofia Bogumiła 

  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 212; 

  4) głosów ważnych oddano 206; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MOSKWA 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 222; 

  4) głosów ważnych oddano 219; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STANISZEWSKI Łukasz 

  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 242; 

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW GMINA DARŁOWO 

  –  KOŁTUN Kazimierz 

  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 242; 

  4) głosów ważnych oddano 238; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW GMINA DARŁOWO 

  –  KRAWCZYK Idzi 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 219; 

  4) głosów ważnych oddano 217; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  GAŁUSZKIEWICZ 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 310; 

  4) głosów ważnych oddano 305; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW GMINA DARŁOWO 

  –  SZYMACHA Józef Henryk 

  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 491; 

  4) głosów ważnych oddano 480; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SKOCZEK Piotr 

  b) z listy nr 15 KWW GMINA DARŁOWO 

  –  BRZEZIŃSKI Bogdan 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 296; 

  4) głosów ważnych oddano 293; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW WSPÓLNE DZIAŁANIE JK 

  –  KRZYŻANOWSKI Jerzy Bronisław 

  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 217; 

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW GMINA DARŁOWO 

  –  RÓŻYCKI 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 238; 
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  4) głosów ważnych oddano 233; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW GMINA DARŁOWO 

  –  MAŁECKI 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 346; 

  4) głosów ważnych oddano 344; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MICHALSKI Jarosław Piotr 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 67. 

Wybory do Rady Gminy Malechowo 

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 5 193. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 002 osób, to jest 

57,81% 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 435; 

  4) głosów ważnych oddano 421; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  STRUZIK Edward 

  b) z listy nr 17 KWW GMINA MALECHOWO PRZYJAZNY SAMORZĄD 

  –  MAJ 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 231; 

  4) głosów ważnych oddano 229; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
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  –  BABIRECKI 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 407; 

  4) głosów ważnych oddano 398; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 15 KWW CZESŁAWA GALKA 

  –  AUGUSTYNOWICZ Arkadiusz Krzysztof 

  b) z listy nr 18 KWW JANA IDECA 

  –  IDEC Jan 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 214; 

  4) głosów ważnych oddano 208; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 15 KWW CZESŁAWA GALKA 

  –  GÓRAL Grzegorz 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 161; 

  4) głosów ważnych oddano 159; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  LEWCZUK Agnieszka 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 205; 

  4) głosów ważnych oddano 200; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MAŁYSZ 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 166; 
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  4) głosów ważnych oddano 160; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 15 KWW CZESŁAWA GALKA 

  –  KOWALKOWSKA Irena Teresa 

  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 387; 

  4) głosów ważnych oddano 383; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SIWEK Anna 

  b) z listy nr 17 KWW GMINA MALECHOWO PRZYJAZNY SAMORZĄD 

  –  DOBIES Józef Julian 

  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 207; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GOSTYŃSKI 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 136; 

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  HAMPLEWSKI Eugeniusz 

  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 453; 

  4) głosów ważnych oddano 443; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KIERES Jolanta Barbara 

  –  SENGER Urszula Ewa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 68. 

Wybory do Rady Gminy Postomina 

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 5 531. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 926 osób, to jest 

52,90% 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 280; 

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO 

  –  ZARZYCKA Renata Dorota 

  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 371; 

  4) głosów ważnych oddano 365; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO 

  –  CHABOWSKI Jan 

  b) z listy nr 18 KWW MARZENY KURZYŃSKIEJ 

  –  KURZYŃSKA Marzena Joasia 

  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 261; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO 

  –  KRAKOWSKA Jadwiga Teresa 

  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 245; 

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW 2010-2014 

  –  STOŻEK-KOWALSKA Agnieszka 

  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 381; 

  4) głosów ważnych oddano 370; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO 

  –  SOWIŃSKI Janusz Kazimierz 

  –  CZERWIŃSKI Zbigniew Joachim 

  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 324; 

  4) głosów ważnych oddano 316; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PRUSKE Adam 

  b) z listy nr 17 KWW ALICJI KUKOWSKIEJ 

  –  PRZYBYLSKI Adam 

  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 394; 

  4) głosów ważnych oddano 388; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO 

  –  FORYŚ Emilia 

  –  PAKOS Daniel Mariusz 

  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 323; 

  4) głosów ważnych oddano 321; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO 
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  –  OWSIUK Irena 

  b) z listy nr 17 KWW ALICJI KUKOWSKIEJ 

  –  KUKOWSKA Alicja 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 346; 

  4) głosów ważnych oddano 342; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW JANUSZA BOJKOWSKIEGO 

  –  FRONCZAK Wanda Urszula 

  –  CZECHOWSKI Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 69. 

Wybory do Rady Gminy Sławno 

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 6 853. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 591 osób, to jest 

52,40% 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 208; 

  4) głosów ważnych oddano 203; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA SŁAWNO - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

  –  ŁOŚ Stefan Lech 

  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 315; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  HOŁOWATA Marta Jolanta 

  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 292; 

  4) głosów ważnych oddano 291; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KIEŁDANOWICZ Magdalena 

  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 305; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA SŁAWNO - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

  –  WIĘCEK Władysław Edward 

  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 419; 

  4) głosów ważnych oddano 408; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HARTWICH Jerzy Stefan 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SZAMIEL 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 185; 

  4) głosów ważnych oddano 184; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  JAKUSZCZONEK Zbigniew 

  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 674; 

  4) głosów ważnych oddano 651; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PIELECKA Irena Barbara 

  b) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE PRZYJACIÓŁ GMINY SŁAWNO 

  –  SZACH Lechosław 

  –  FRANAS Jan 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 290; 

  4) głosów ważnych oddano 278; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DOWBUSZ Wiesław 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 181; 

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  BOROWSKI Mirosław Tomasz 

  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 234; 

  4) głosów ważnych oddano 230; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW GMINA SŁAWNO - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

  –  SAŁUSZ 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 218; 

  4) głosów ważnych oddano 218; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "WSPÓLNIE DO CELU" 

  –  BŁASZCZYK Ryszard Stanisław 

  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 263; 

  4) głosów ważnych oddano 260; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  STANISŁAWSKI Maciej Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 70. 

Wybory do Rady Miejskiej w Chociwlu 

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 4 895. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 609 osób, to jest 

53,30% 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 165; 

  4) głosów ważnych oddano 163; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY 

  –  ZYCH 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 381; 

  4) głosów ważnych oddano 367; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY 

  –  WINNICKI Krzysztof 

  –  DZIAKOWICZ Sylwester 

  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 299; 

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 20 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY 

  –  MAJSAKOWSKI Jan 

  b) z listy nr 21 KWW CHOCIWELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  HRYCZUK Zbigniew Janusz 

  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 312; 

  4) głosów ważnych oddano 300; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY 

  –  KULAWIAK Kamil Edward 

  b) z listy nr 21 KWW CHOCIWELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  SOSNA Paweł Włodzimierz 

  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 852; 

  4) głosów ważnych oddano 828; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY 

  –  MYSZKA Elżbieta 

  –  KOWALEWSKI Waldemar Jerzy 

  –  KUSZ Sławomir 

  –  GOLIS Kazimierz Jan 

  b) z listy nr 21 KWW CHOCIWELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  SZYMCZAK Stanisław 

  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 600; 

  4) głosów ważnych oddano 585; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY 

  –  ZAKLUKIEWICZ Maria 

  –  BORYS Janusz 

  b) z listy nr 21 KWW CHOCIWELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  –  KAWA Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 71. 

Wybory do Rady Miejskiej w Dobrzanach 

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 4 114. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 195 osób, to jest 

53,35% 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 683; 

  4) głosów ważnych oddano 666; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GRZEMSKI MARIAN ROMAN 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA DOBRZANY 

  –  KURZYMSKA BOŻENA BEATA 

  –  WICHŁACZ ANNA 

  –  ZALEWSKA 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 468; 

  4) głosów ważnych oddano 459; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BORZĘCKI WIESŁAW ANTONI 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA DOBRZANY 

  –  KASPRZAK-DŻYBERTI WITOLD LUCJAN 

  –  MŁOTKIEWICZ ANITA RENATA 

  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 394; 

  4) głosów ważnych oddano 387; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  KAWA ARKADIUSZ ADAM 

  –  SAWICKI ROMAN BOLESŁAW 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA DOBRZANY 

  –  TOMASZCZENIK GRZEGORZ RYSZARD 

  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 375; 

  4) głosów ważnych oddano 372; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PLASKACZ MACIEJ EDWARD 

  –  WASZCZUK HELENA STEFANIA 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA DOBRZANY 

  –  BIAŁEK 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 275; 

  4) głosów ważnych oddano 270; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOWCUN WIESŁAWA KATARZYNA 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA DOBRZANY 

  –  JADCZYSZYN WŁODZIMIERZ JAN 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 72. 

Wybory do Rady Gminy w Dolicach 

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 6 375. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 145 osób, to jest 

49,33% 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 1 021; 
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  4) głosów ważnych oddano 990; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SPANCERSKA MARIA 

  b) z listy nr 20 KWW GMINA 2014 

  –  MIKOŁAJCZYK RYSZARD FRANCISZEK 

  –  KLARA JOLANTA URSZULA 

  c) z listy nr 22 KWW GRZEGORZA BROCHOCKIEGO 

  –  KOZAKIEWICZ ZDZISŁAWA 

  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 252; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA 2014 

  –  PADNIEWSKI RYSZARD 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 210; 

  4) głosów ważnych oddano 201; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA 2014 

  –  CIELECKA LIDIA 

  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 242; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA 2014 

  –  SERAFIN ŁUKASZ SŁAWOMIR 

  b) z listy nr 22 KWW GRZEGORZA BROCHOCKIEGO 

  –  PAWLAK 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 385; 

  4) głosów ważnych oddano 375; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW GRZEGORZA BROCHOCKIEGO 

  –  KOSTKA MARTYNA 

  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 201; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA 2014 

  –  MATKOWSKI 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 456; 

  4) głosów ważnych oddano 434; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA 2014 

  –  KOPACKI CZESŁAW 

  –  ŁAPYR STANISŁAW 

  b) z listy nr 22 KWW GRZEGORZA BROCHOCKIEGO 

  –  MATKOWSKI PIOTR 

  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 375; 

  4) głosów ważnych oddano 359; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW GMINA 2014 

  –  WĘGIELNIK HENRYK 

  b) z listy nr 22 KWW GRZEGORZA BROCHOCKIEGO 

  –  KRÓL EWA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 73. 

Wybory do Rady Miejskiej w Ińsku 

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 2 997. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 693 osób, to jest 

56,49% 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 407; 

  4) głosów ważnych oddano 396; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW IFS 

  –  DEC Kazimierz 

  –  JACKOWIAK Krystyna 

  –  KOŚCIELNY 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 346; 

  4) głosów ważnych oddano 334; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW OD NOWA - BEZ PODZIAŁU 

  –  LIWAK Jacek 

  b) z listy nr 23 KWW IFS 

  –  RUDZIK-FALISZEWSKA Katarzyna 

  –  TEREBECKI 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 319; 

  4) głosów ważnych oddano 308; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW IFS 

  –  BŁAŻEJEWSKI Andrzej Jan 

  –  MALCER Piotr Witold 

  –  MICHALSKI Tadeusz 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 289; 

  4) głosów ważnych oddano 276; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 20 KWW OD NOWA - BEZ PODZIAŁU 

  –  SZAFRAN Włodzimierz Jerzy 

  b) z listy nr 23 KWW IFS 

  –  MAZUREK Zbigniew Józef 

  –  SĘKIW Małgorzata 

  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 332; 

  4) głosów ważnych oddano 321; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW IFS 

  –  BUJNY Stanisław 

  –  DRABIK Zbigniew Stanisław 

  –  SKONIECZKO Krzysztof Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 74. 

Wybory do Rady Gminy w Kobylance 

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 3 389. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 949 osób, to jest 

57,51% 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 176; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 25 KWW WSPÓLNA KOBYLANKA 

  –  KRZYSZTANOWICZ Renata Wioletta 

  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 75; 

  4) głosów ważnych oddano 74; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 20 KWW NOWA JAKOŚĆ 

  –  MICHALSKI Waldemar Józef 

  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 488; 

  4) głosów ważnych oddano 480; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NOWA JAKOŚĆ 

  –  BEJSTER Ewa Maria 

  –  POLIWKA Bogdan 

  b) z listy nr 22 KWW W STRONĘ SAMORZĄDNOŚCI 

  –  BAREŁKOWSKA Ewa Stefania 

  c) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNY MORZYCZYN 

  –  GOŁEMBOWSKI Zygmunt 

  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 438; 

  4) głosów ważnych oddano 432; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NOWA JAKOŚĆ 

  –  KOSIACKA Marzena Romana 

  –  RYBARCZYK Irena 

  b) z listy nr 22 KWW W STRONĘ SAMORZĄDNOŚCI 

  –  SYNÓWKA-KOZDROWSKA 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 168; 

  4) głosów ważnych oddano 165; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NOWA JAKOŚĆ 

  –  SIWIEC Ireneusz 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 87; 

  4) głosów ważnych oddano 87; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 20 KWW NOWA JAKOŚĆ 

  –  KLEINOWSKI Krzysztof 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 139; 

  4) głosów ważnych oddano 135; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  TARNAWSKI Józef 

  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 378; 

  4) głosów ważnych oddano 370; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW NOWA JAKOŚĆ 

  –  LIŚKIEWICZ Anna Ewa 

  –  SUCHTA Andrzej Piotr 

  –  WIŚNIEWSKI Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 75. 

Wybory do Rady Gminy Marianowo 

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 2 512. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 478 osób, to jest 

58,84% 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 335; 

  4) głosów ważnych oddano 320; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW NADAL ZGODNIE I RAZEM 
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  –  KAMIŃSKI Zdzisław 

  –  KULAWIAK Zenon Stanisław 

  –  PURGAŁ Jerzy Leon 

  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 316; 

  4) głosów ważnych oddano 309; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BARANIAK Wiesław Kazimierz 

  –  KWIATKOWSKA Magdalena 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA 

  –  BEDNAREK Krzysztof Artur 

  c) z listy nr 21 KWW NADAL ZGODNIE I RAZEM 

  –  KONIAK 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 535; 

  4) głosów ważnych oddano 526; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  HOJAN Żaneta 

  –  WÓJCIK Marzena 

  b) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA 

  –  LEWANDOWSKI Wiesław Stefan 

  c) z listy nr 21 KWW NADAL ZGODNIE I RAZEM 

  –  DĘDEK Piotr 

  –  GRZELAK Czesława Grażyna 

  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 182; 

  4) głosów ważnych oddano 178; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŻYWICKI Bolesław Tomasz 

  b) z listy nr 21 KWW NADAL ZGODNIE I RAZEM 

  –  CZYŻ Małgorzata Irena 

  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 110; 

  4) głosów ważnych oddano 108; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA 

  –  NOWAK Czesław Franciszek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 76. 

Wybory do Rady Gminy Stara Dąbrowa 

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 2 261. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 183 osób, to jest 

52,32% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 3, nr 5, 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 2 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 20 KWW ZIELONA GMINA 

  –  SZYMCZAK Justyna 

  b) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  LECHOWSKA ŻELEŹNIAK Ilona 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 93; 

  4) głosów ważnych oddano 91; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  MAJDZIŃSKA Elżbieta Danuta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
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  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 22 KWW SYLWII KALMUS - SAMSEL 

  –  KALMUS SAMSEL Sylwia Ewa 

  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 78; 

  4) głosów ważnych oddano 78; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  JESZKE Iwona 

  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 20 KWW ZIELONA GMINA 

  –  GAJEWSKI Andrzej 

  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 20 KWW ZIELONA GMINA 

  –  WILK Tadeusz Mieczysław 

  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 99; 

  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  SZCZERBIAK Radosław Artur 

  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 126; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNA GMINA 

  –  HEJNA Henryk Bogumił 

  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 20 KWW ZIELONA GMINA 

  –  WOJNAS Dariusz 

  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 136; 

  4) głosów ważnych oddano 135; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MILCZAREK Zdzisław 

  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 208; 

  4) głosów ważnych oddano 204; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ZIELONA GMINA 

  –  STRZESZEWSKI Grzegorz Jerzy 

  b) z listy nr 23 KWW CHLEBÓWKO - WSPÓLNE DOBRO 

  –  OGONOWSKI Tomasz Janusz 

  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 87; 

  4) głosów ważnych oddano 86; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW ZIELONA GMINA 

  –  KOWALCZYK Elżbieta Edyta 

  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 54; 

  4) głosów ważnych oddano 47; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW ZIELONA GMINA 

  –  BILSKA Dorota 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 77. 

Wybory do Rady Gminy Stargard Szczeciński 

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 9 313. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 798 osób, to jest 

40,78% 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 630; 

  4) głosów ważnych oddano 607; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW KAZIMIERZA SZARŻANOWICZA 

  –  GAJEWSKA Grażyna Maria 

  –  GRABSKI Bogdan Andrzej 

  –  KUŹMA 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 260; 

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW KAZIMIERZA SZARŻANOWICZA 

  –  CHAŁADUS Bogdan 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 447; 

  4) głosów ważnych oddano 439; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 



– 160 – 

  

  –  KOSMAL Edward 

  b) z listy nr 20 KWW MATEUSZA JAROSZA 

  –  JAROSZ Mateusz 

  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 494; 

  4) głosów ważnych oddano 482; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW KAZIMIERZA SZARŻANOWICZA 

  –  GÓRA Marian 

  –  ZARADKIEWICZ Monika Sylwia 

  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 475; 

  4) głosów ważnych oddano 464; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  LENDA Agnieszka 

  b) z listy nr 25 KWW MIESZKAŃCÓW KOSZEWA - LEPSZA WIEŚ 

  –  WIĘCEK Sylwia 

  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 319; 

  4) głosów ważnych oddano 308; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW ZOFII BIAŁECKIEJ 

  –  LESNER Daniel 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 621; 

  4) głosów ważnych oddano 605; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KORNET Jarosław 

  b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
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  –  NOWICKI Tomasz 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 552; 

  4) głosów ważnych oddano 537; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 21 KWW KAZIMIERZA SZARŻANOWICZA 

  –  LIS Hubert Andrzej 

  –  MICHAŁEK Zdzisław Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 78. 

Wybory do Rady Miejskiej w Suchaniu 

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 3 477. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 058 osób, to jest 

59,19% 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 756; 

  4) głosów ważnych oddano 734; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW ELŻBIETY STROJNEJ 

  –  STROJNA ELŻBIETA 

  b) z listy nr 22 KWW R. WOŁONCEWICZA RAZEM DLA ROZWOJU 

  –  GLINA JOANNA 

  –  KRECZKO MARTYNA 

  –  SZCZERBA MARZENA 

  c) z listy nr 25 KWW BARTŁOMIEJA DĄBKA 

  –  DĄBEK BARTŁOMIEJ 

  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 350; 

  4) głosów ważnych oddano 341; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 26 KWW EUGENIUSZA BODNARA 

  –  BODNAR EUGENIUSZ 

  b) z listy nr 27 KWW CZESŁAWA DZIEDZICKIEGO 

  –  DZIEDZICKI 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 115; 

  4) głosów ważnych oddano 108; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW STANISŁAWY BODNAR 

  –  DYBAŁA WŁADYSŁAW 

  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 365; 

  4) głosów ważnych oddano 355; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW STANISŁAWY BODNAR 

  –  KURANT DARIUSZ 

  –  MARYNOWSKI JANUSZ 

  –  SZALEWICZ GRAŻYNA 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 127; 

  4) głosów ważnych oddano 122; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 22 KWW R. WOŁONCEWICZA RAZEM DLA ROZWOJU 

  –  ODZIOBA MARIAN 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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 133; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 23 KWW STANISŁAWY BODNAR 

  –  WIELICZKO ANNA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 207; 

  4) głosów ważnych oddano 205; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 23 KWW STANISŁAWY BODNAR 

  –  WÓJCIK SYLWESTER MIECZYSŁAW 

  b) z listy nr 24 KWW NASZA WIEŚ 

  –  ŁOPATYŃSKI RYSZARD 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 79. 

Wybory do Rady Miejskiej w Barwicach 

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 7 111. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 671 osób, to jest 

51,62% 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 344; 

  4) głosów ważnych oddano 333; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" 

  –  WIERZBICKI 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 283; 

  4) głosów ważnych oddano 278; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  KIELING Anna 

  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 263; 

  4) głosów ważnych oddano 255; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  GRUSZA 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 298; 

  4) głosów ważnych oddano 294; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  ŻUK 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 197; 

  4) głosów ważnych oddano 194; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  KOLADKA 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 252; 

  4) głosów ważnych oddano 249; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" 

  –  KOWALIK Alicja Halina 

  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 179; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW CZAS NA ZMIANY - BARWICE 2010 

  –  SOBOLEWSKI Adam Jan 

  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 178; 

  4) głosów ważnych oddano 176; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 21 KWW WSPÓLNE POROZUMIENIE 

  –  KUC Anna Xymena 

  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 289; 

  4) głosów ważnych oddano 278; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  TREJNIS 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 188; 

  4) głosów ważnych oddano 182; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  SZELIGOWSKI Władysław 

  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 193; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  MOSKWA Marian 

  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 227; 

  4) głosów ważnych oddano 222; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  SOWIRKA Jolanta Barbara 

  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 258; 

  4) głosów ważnych oddano 252; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  LESZCZYŃSKI Marian 

  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 216; 

  4) głosów ważnych oddano 211; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  WALCZAK Piotr 

  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 298; 

  4) głosów ważnych oddano 289; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PAWLAK Ryszard Jerzy 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 80. 

Wybory do Rady Miejskiej Białego Boru 

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 4 268. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 346 osób, to jest 

54,97% 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 521; 

  4) głosów ważnych oddano 498; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PICH Urszula 

  b) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  DROZD Irena 

  c) z listy nr 18 KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" 

  –  KRUŻYŃSKI Waldemar 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 510; 

  4) głosów ważnych oddano 492; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" 

  –  DRAGAN Maria 

  –  ROGOWSKA Dorota 

  –  KWAŚNIEWSKI 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 153; 

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  CZULUK Barbara 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 299; 

  4) głosów ważnych oddano 291; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  ZIEMEY Ryszard 

  b) z listy nr 18 KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" 

  –  KOSTIW Mikołaj 

  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 272; 

  4) głosów ważnych oddano 267; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 18 KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" 

  –  MARKIEWICZ Tadeusz Wiktor 

  –  LEŚNIEWSKA Grażyna 

  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 285; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PORUCKA Maria 

  b) z listy nr 18 KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" 

  –  SMERECZAŃSKI Jarosław Józef 

  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 294; 

  4) głosów ważnych oddano 290; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  KRÓL Wanda 

  –  KRYWIONEK Anna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 81. 

Wybory do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

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 7 445. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 667 osób, to jest 

49,25% 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 825; 

  4) głosów ważnych oddano 790; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RENATY PIETKIEWICZ-CHMYŁKOWSKIEJ 
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  –  GORGOL Mariusz Mirosław 

  –  JAKRZEWSKA Halina Danuta 

  –  PALICKI Dariusz 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 1 038; 

  4) głosów ważnych oddano 1 002; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RENATY PIETKIEWICZ-CHMYŁKOWSKIEJ 

  –  CZERNIAWSKI Dariusz Artur 

  –  SKOWRONEK Tomasz 

  b) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  SKIBA Dariusz 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 573; 

  4) głosów ważnych oddano 550; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RENATY PIETKIEWICZ-CHMYŁKOWSKIEJ 

  –  MALTAŃSKI Zbigniew 

  –  FIC Andrzej Marek 

  –  LEŚKIEWICZ Grażyna Lilianna 

  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 245; 

  4) głosów ważnych oddano 239; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" 

  –  DEPTUŁA 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 207; 

  4) głosów ważnych oddano 200; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW FBS 
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  –  CYWIŃSKI 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 340; 

  4) głosów ważnych oddano 336; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW RENATY PIETKIEWICZ-CHMYŁKOWSKIEJ 

  –  NIEPELT Elżbieta Józefa 

  –  ADAMCZYK 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 225; 

  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW RENATY PIETKIEWICZ-CHMYŁKOWSKIEJ 

  –  SIGIEL 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 214; 

  4) głosów ważnych oddano 213; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW RENATY PIETKIEWICZ-CHMYŁKOWSKIEJ 

  –  BYK Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 82. 

Wybory do Rady Gminy Grzmiąca 

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 4 101. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 912 osób, to jest 

46,62% uprawnionych do głosowania. 

Oddział 2. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 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 645; 

  4) głosów ważnych oddano 623; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BABIAK Kazimierz 

  b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  OLEŚ Katarzyna Tamara 

  –  LACHOWSKA Wanda 

  –  PAWŁOWSKA 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 108; 

  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŚNIADECKI Leonard 

  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 146; 

  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  BAKALARZ 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 167; 

  4) głosów ważnych oddano 164; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  SZEWLAKÓW Alicja 

  –  URBAŃSKI 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 243; 

  4) głosów ważnych oddano 242; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  ŚWIERCZYŃSKI Stanisław 

  –  WYGONNY Józef Mirosław 

  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 231; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  OWCZARSKI Mirosław 

  –  WIECZOREK Henryk 

  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 238; 

  4) głosów ważnych oddano 235; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NOWAK Danuta 

  b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  TRYBULSKI Krzysztof 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 130; 

  4) głosów ważnych oddano 128; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "BLIŻEJ LUDZI" 

  –  BIELECKI Andrzej Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 83. 

Wybory do Rady Gminy Szczecinek 

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 7 245. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3 975 osób, to jest 

54,87% 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 513; 

  4) głosów ważnych oddano 503; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  BERNARD Zbigniew 

  b) z listy nr 23 KWW "ALFA" 

  –  ZDUNEK 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 242; 

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" 

  –  KUCHARSKI Krzysztof 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 334; 

  4) głosów ważnych oddano 327; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PONAD PODZIAŁAMI 

  –  GOSZCZYŃSKI Ryszard 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 366; 

  4) głosów ważnych oddano 350; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW GMINA SZCZECINEK 2010 

  –  ZIÓŁKOWSKI 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 148; 
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  4) głosów ważnych oddano 143; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" 

  –  GLAJZER 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 278; 

  4) głosów ważnych oddano 260; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" 

  –  KULCZEWSKA Halina 

  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 231; 

  4) głosów ważnych oddano 228; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" 

  –  DACIO Daniel 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 504; 

  4) głosów ważnych oddano 495; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" 

  –  MINCEWICZ Marcin 

  –  ZAGRODNIK 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 291; 

  4) głosów ważnych oddano 286; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PONAD PODZIAŁAMI 

  –  TRĘBSKI Jacek Paweł 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 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 490; 

  4) głosów ważnych oddano 481; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" 

  –  GWIAZDA Jan 

  b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  KAMIŃSKI Tadeusz 

  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 578; 

  4) głosów ważnych oddano 561; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

  –  ŁADYŃSKI Arkadiusz 

  –  PASTUSZEK Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 84. 

Wybory do Rady Miasta Świdwin 

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 12 795. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5 746 osób, to jest 

44,91% 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 709; 

  4) głosów ważnych oddano 649; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW ŚWIDWIN RAZEM 

  –  GASZTOLD Paweł Zbigniew 

  –  ŻOŁNIEREK Mieczysław 

  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 895; 

  4) głosów ważnych oddano 843; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW ŚWIDWIN RAZEM 

  –  LEMAŃCZYK Mirosława 

  –  ARTYŃSKI Roman 

  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 675; 

  4) głosów ważnych oddano 616; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW ŚWIDWIN RAZEM 

  –  OSTAPOWICZ Marian 

  –  CIEŚLIŃSKI Stanisław 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 815; 

  4) głosów ważnych oddano 752; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW ŚWIDWIN RAZEM 

  –  WORACH Antoni Wiesław 

  –  KOWALCZYK Jerzy 

  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 1 040; 

  4) głosów ważnych oddano 993; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW ŚWIDWIN RAZEM 

  –  GASEK Wiesław 

  –  DOSTATNI Zdzisław Marian 

  –  KLAMAN Henryk 

  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 726; 

  4) głosów ważnych oddano 659; 

  5) radnymi zostali wybrani: 
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  a) z listy nr 16 KWW ŚWIDWIN RAZEM 

  –  KĘPKA Anna Bożena 

  –  ZDUNEK Anna 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 596; 

  4) głosów ważnych oddano 582; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW ŚWIDWIN RAZEM 

  –  CHOROBA Marian 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 290; 

  4) głosów ważnych oddano 284; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW ŚWIDWIN RAZEM 

  –  FRYSZKOWSKI Edward Zbigniew 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 85. 

Wybory do Rady Gminy Brzeżno 

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 2 315. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 404 osób, to jest 

60,65% 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 500; 

  4) głosów ważnych oddano 490; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW "LJNG" 

  –  SZYJKA Artur 

  b) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE 2010 W BRZEŻNIE 
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  –  JANAS Andrzej Tomasz 

  –  BRODZIK Marek Leszek 

  –  RADUCKI Janusz Andrzej 

  –  STRENK Sabina Helena 

  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 85; 

  4) głosów ważnych oddano 77; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  NIEŚCIERONEK Leokadia 

  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 115; 

  4) głosów ważnych oddano 113; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KĘDRA Małgorzata 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 90; 

  4) głosów ważnych oddano 88; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  RADOWSKI 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 153; 

  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE 2010 W BRZEŻNIE 

  –  CYMBAŁA Bożena Anna 

  –  KOŁAKOWSKA Anna Ewa 

  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 147; 

  4) głosów ważnych oddano 145; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KOBYŁKA Sławomir 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 242; 

  4) głosów ważnych oddano 231; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KURAŻYŃSKI Tadeusz Piotr 

  –  SZABLEWSKI Jacek 

  b) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE 2010 W BRZEŻNIE 

  –  DĘBNIAK Dariusz 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 72; 

  4) głosów ważnych oddano 71; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE 2010 W BRZEŻNIE 

  –  KOZERA Julita Emanuela 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 86. 

Wybory do Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju 

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 13 274. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 378 osób, to jest 

48,05% 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 597; 
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  4) głosów ważnych oddano 588; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "WYBORY 2010" 

  –  HALEC Wojciech 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 358; 

  4) głosów ważnych oddano 345; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  DOŚPIAŁ Robert 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 359; 

  4) głosów ważnych oddano 343; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW SOLIDNA GMINA 

  –  ZIELIŃSKA Anna Narcyza 

  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 362; 

  4) głosów ważnych oddano 349; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW SOLIDNA GMINA 

  –  PILIP 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 584; 

  4) głosów ważnych oddano 553; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MOJA GMINA 

  –  MODZELEWSKI Marek 

  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 454; 

  4) głosów ważnych oddano 437; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "WYBORY 2010" 

  –  PODPORA 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 449; 

  4) głosów ważnych oddano 441; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 17 KWW MOJA GMINA 

  –  NOWAKOWSKA 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 484; 

  4) głosów ważnych oddano 471; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 26 KWW ROBERTA HALEC 

  –  HALEC Robert 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 362; 

  4) głosów ważnych oddano 336; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW WIESŁAW PARTACZ NIEZALEŻNY 

  –  NOWAKOWSKI Zbigniew 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 345; 

  4) głosów ważnych oddano 345; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "WYBORY 2010" 

  –  RUTKOWSKI Mariusz 

  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 425; 

  4) głosów ważnych oddano 416; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 23 KWW "WYBORY 2010" 

  –  BANASZEWSKI 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 354; 

  4) głosów ważnych oddano 349; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW SOLIDNA GMINA 

  –  KRÓL Jarosław Mariusz 

  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 341; 

  4) głosów ważnych oddano 334; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 20 KWW SOLIDNA GMINA 

  –  WYSOCZAŃSKA 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 563; 

  4) głosów ważnych oddano 550; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW MOJA GMINA 

  –  TOKARSKI Stanisław Czesław 

  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 341; 

  4) głosów ważnych oddano 333; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 27 KWW EDMUNDA GRADZIKA - NIEZRZESZONY 

  –  GRADZIK Edmund 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 87. 

Wybory do Rady Gminy Rąbino 

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 1 230. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 585 osób, to jest 47,56% 

uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 3, nr 5, 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 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 165; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SETNIK Aneta Elżbieta 

  b) z listy nr 16 KWW "ZGODA" 

  –  KRAWCZYK Anna 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 121; 

  4) głosów ważnych oddano 116; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "ZGODA" 

  –  PORĘBA Ryszard 

  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 16 KWW "ZGODA" 

  –  KLAMA Regina 

  –  BOGULAK Renata 

  4) 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 89; 

  4) głosów ważnych oddano 84; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "ZGODA" 

  –  REICHERT Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "ZGODA" 

  –  WOŹNIAK Mirosław 

  –  STEGIENKO Elżbieta 

  –  MALĄG Mieczysław Ryszard 

  –  WIŚNIEWSKI Waldemar 

  –  KUŚ Dariusz Wojciech 

  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 105; 

  4) głosów ważnych oddano 103; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "ZGODA" 

  –  BOROWSKI Andrzej 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 98; 

  4) głosów ważnych oddano 94; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW "ZGODA" 

  –  PASTUSZKA Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW "ZGODA" 

  –  WOJAS Justyna 

  –  KRAWCZYŃSKI Rafał Paweł 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 88. 

Wybory do Rady Gminy Sławoborza 

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 2 917. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 764 osób, to jest 

60,47% uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 5, 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 502; 

  4) głosów ważnych oddano 483; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  GAJEWSKI Jerzy Marek 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŻEBROWSKA Elżbieta Anna 

  –  KUTKOWSKI Waldemar 

  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 517; 

  4) głosów ważnych oddano 493; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CHMAL Stanisław Jan 

  –  KSIĄŻEK Leon 

  b) z listy nr 16 KWW "WALDEMAR JEZNACH" 

  –  NOWAKOWSKA Jadwiga 

  –  SWARCEWICZ Leszek 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 64; 

  4) głosów ważnych oddano 63; 
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  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SMULSKI Bartosz Maksymilian 

  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 102; 

  4) głosów ważnych oddano 99; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "WALDEMAR JEZNACH" 

  –  LIS Wiesław 

  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 16 KWW "WALDEMAR JEZNACH" 

  –  ŁUC Waldemar Krzysztof 

  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 143; 

  4) głosów ważnych oddano 140; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW "WALDEMAR JEZNACH" 

  –  KULA 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 180; 

  4) głosów ważnych oddano 175; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KUŹMA Marek 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 107; 

  4) głosów ważnych oddano 107; 

  5) radnym został wybrany: 
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  a) z listy nr 16 KWW "WALDEMAR JEZNACH" 

  –  ZYGMUNT 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 149; 

  4) głosów ważnych oddano 144; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW "WALDEMAR JEZNACH" 

  –  STORCZYK Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowania nie przeprowadzono; 

  3) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  STOSIO Beata Agnieszka 

  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 89. 

Wybory do Rady Gminy Świdwina 

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 4 923. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 496 osób, to jest 

50,70% 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 234; 

  4) głosów ważnych oddano 232; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  MICH 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 153; 
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  4) głosów ważnych oddano 152; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  CYBUL Halina 

  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 311; 

  4) głosów ważnych oddano 301; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  –  PISARCZYK Jarosław Paweł 

  b) z listy nr 17 KWW ANDRZEJA WIŚNIEWSKIEGO 

  –  WIŚNIEWSKI Andrzej 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 256; 

  4) głosów ważnych oddano 241; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  PUGACZ Łukasz Aleksander 

  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 148; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GILUK 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 182; 

  4) głosów ważnych oddano 177; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SOKOŁOWSKI Józef Władysław 

  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 214; 

  4) głosów ważnych oddano 202; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WRÓBLEWSKA Beata 

  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 102; 

  4) głosów ważnych oddano 98; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  PAWLONKA Ryszard 

  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 262; 

  4) głosów ważnych oddano 255; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  TWARDYS Justyna 

  –  KASZUBA 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 124; 

  4) głosów ważnych oddano 118; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  BOŻEK 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 100; 

  4) głosów ważnych oddano 100; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  MAKSIAK Jadwiga 

  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 161; 

  4) głosów ważnych oddano 158; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  ŻUBERT 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 247; 

  4) głosów ważnych oddano 246; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GOS Dariusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 90. 

Wybory do Rady Miejskiej w Człopie 

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 4 110. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 459 osób, to jest 

59,83% 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 752; 

  4) głosów ważnych oddano 720; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW ALTERNATYWA 

  –  POGORZELSKI Dariusz Adam 

  –  OTTO Marlena Helena 

  –  BANIOWSKI Dariusz 

  b) z listy nr 20 KWW HALINY RAKOWSKIEJ NIEZALEŻNI 
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  –  ŚLUSARSKI Zbyszek Józef 

  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 431; 

  4) głosów ważnych oddano 399; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW HALINY RAKOWSKIEJ NIEZALEŻNI 

  –  BUKAŁA Małgorzata 

  –  FURMAN Zofia 

  –  KACZMAREK Halina 

  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 147; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW HALINY RAKOWSKIEJ NIEZALEŻNI 

  –  STORMAN Marian 

  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 147; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW ALTERNATYWA 

  –  KISZKA Sławomir 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 171; 

  4) głosów ważnych oddano 167; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ZBIGNIEWA GUTOWSKIEGO 

  –  SAWCZYSZYN 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 228; 
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  4) głosów ważnych oddano 223; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW ZBIGNIEWA GUTOWSKIEGO 

  –  BANAŚKIEWICZ 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 287; 

  4) głosów ważnych oddano 273; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW ALTERNATYWA 

  –  GROBEL Ryszard 

  b) z listy nr 20 KWW HALINY RAKOWSKIEJ NIEZALEŻNI 

  –  LISOWSKI Wojciech 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 284; 

  4) głosów ważnych oddano 280; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW ZBIGNIEWA GUTOWSKIEGO 

  –  GRYĆKO Anna 

  b) z listy nr 20 KWW HALINY RAKOWSKIEJ NIEZALEŻNI 

  –  PLUTA Cezary 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 91. 

Wybory do Rady Miejskiej Mirosławca 

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 4 487. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 437 osób, to jest 

54,31% 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 749; 

  4) głosów ważnych oddano 738; 
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  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA PAWLIKA 

  –  CZECH Piotr 

  –  SUCHOJAD Piotr 

  b) z listy nr 21 KWW E.RĘBECKIEJ- SABAK - PRZYJAZNA GMINA 

  –  BOROWIEC Janina Maria 

  c) z listy nr 22 KWW ZENONA GĘBAROWSKIEGO 

  –  GĘBAROWSKI Zenon 

  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 658; 

  4) głosów ważnych oddano 639; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA PAWLIKA 

  –  BARTOSIK Dariusz 

  –  NUSZKIEWICZ Elżbieta 

  b) z listy nr 20 KWW K B-P 

  –  BIEGAŃSKA-PAŃCZYK Katarzyna 

  c) z listy nr 21 KWW E.RĘBECKIEJ- SABAK - PRZYJAZNA GMINA 

  –  ZIELONKA Magdalena 

  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 104; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA PAWLIKA 

  –  PUSIARSKA Justyna Anna 

  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 336; 

  4) głosów ważnych oddano 331; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW HN - NASZE OSIEDLE 

  –  NOWAK Henryk Zenon 

  b) z listy nr 21 KWW E.RĘBECKIEJ- SABAK - PRZYJAZNA GMINA 

  –  SABARA Dorota Katarzyna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 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 309; 

  4) głosów ważnych oddano 306; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA PAWLIKA 

  –  ZDANOWICZ Ewelina Ewa 

  b) z listy nr 21 KWW E.RĘBECKIEJ- SABAK - PRZYJAZNA GMINA 

  –  ROMANIUK Bolesław 

  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 279; 

  4) głosów ważnych oddano 271; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW WSZYSTKO W RĘKACH WSPÓLNOTY 

  –  WIESE Stanisław Tomasz 

  b) z listy nr 19 KWW PIOTRA PAWLIKA 

  –  KŁOS Iwona 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 92. 

Wybory do Rady Miejskiej w Tucznie 

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 4 079. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 202 osób, to jest 

53,98% 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 324; 

  4) głosów ważnych oddano 315; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW CZAS NA ZMIANY 

  –  JANIAK Leszek Marian 

  b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE TUCZYŃSKIE 

  –  ŚWIDERSKA Maria Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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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 641; 

  4) głosów ważnych oddano 602; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW CZAS NA ZMIANY 

  –  MASZCZAK Zenon 

  b) z listy nr 18 KWW "BLIŻEJ LUDZKICH SPRAW" 

  –  MIKOŁAJCZYK Krzysztof 

  c) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TUCZNO 

  –  HERMAN Ireneusz 

  –  WAWRZYNIAK Magdalena Krystyna 

  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 239; 

  4) głosów ważnych oddano 234; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE TUCZYŃSKIE 

  –  MESLIN Alicja 

  –  SAŁACHUB Janina Aleksandra 

  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 378; 

  4) głosów ważnych oddano 374; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW CZAS NA ZMIANY 

  –  MOZELEWSKI Andrzej Marek 

  b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TUCZNO 

  –  KOMAR Jerzy 

  c) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE TUCZYŃSKIE 

  –  KRYSZTOWCZYK Katarzyna Łucja 

  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 425; 

  4) głosów ważnych oddano 413; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TUCZNO 
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  –  WESÓŁ Józef 

  –  MADAJ Józef 

  –  SZEWCZYK 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 195; 

  4) głosów ważnych oddano 192; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW "BLIŻEJ LUDZKICH SPRAW" 

  –  WALCZAK Zbigniew Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 93. 

Wybory do Rady Gminy Wałcz 

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 9 816. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 795 osób, to jest 

48,85% 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 639; 

  4) głosów ważnych oddano 613; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA ŚWIDERSKIEGO 

  –  SZAŁOWIŃSKI Dariusz Tomasz 

  b) z listy nr 20 KWW JANUSZA BARTCZAKA 

  –  WOJDYŁA Bogusława Jadwiga 

  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 391; 

  4) głosów ważnych oddano 377; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 
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  –  SZATKOWSKI Adrian 

  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 296; 

  4) głosów ważnych oddano 277; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 20 KWW JANUSZA BARTCZAKA 

  –  RUP 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 351; 

  4) głosów ważnych oddano 342; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA ŚWIDERSKIEGO 

  –  PIASKOWSKA Aldona Teresa 

  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 701; 

  4) głosów ważnych oddano 690; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA ŚWIDERSKIEGO 

  –  GUZOWSKI Florian Jerzy 

  b) z listy nr 20 KWW JANUSZA BARTCZAKA 

  –  CYBULSKA 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 496; 

  4) głosów ważnych oddano 491; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA ŚWIDERSKIEGO 

  –  TUNKIEWICZ Teresa Julianna 

  b) z listy nr 20 KWW JANUSZA BARTCZAKA 

  –  LEŚNIAK Marian 

  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 610; 

  4) głosów ważnych oddano 602; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA ŚWIDERSKIEGO 

  –  KUROWSKI Jan 

  –  BIERNAT 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 336; 

  4) głosów ważnych oddano 330; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA ŚWIDERSKIEGO 

  –  URAN 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 350; 

  4) głosów ważnych oddano 338; 

  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 19 KWW PIOTRA ŚWIDERSKIEGO 

  –  WALCZAK Sylwia Bogumiła 

  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 625; 

  4) głosów ważnych oddano 602; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  WIECZOREK Krzysztof 

  b) z listy nr 21 KWW GĄSIOROWSKI ROBERT 

  –  GĄSIOROWSKI Robert 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 94. 

Wybory do Rady Miejskiej w Dobrej 

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 3 605. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 870 osób, to jest 

51,87% 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 520; 

  4) głosów ważnych oddano 500; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW DOBRA 2010 

  –  BĄK Maria Bogdana 

  b) z listy nr 18 KWW DLA DOBRA GMINY 

  –  SIEKIERA Jolanta 

  –  GRACZYKOWSKI Wiesław Zbigniew 

  –  KONTOWICZ Antoni Bronisław 

  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 578; 

  4) głosów ważnych oddano 556; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW DOBRA 2010 

  –  GAŁKA Piotr Ryszard 

  b) z listy nr 18 KWW DLA DOBRA GMINY 

  –  GRZYWACZ Dorota Aneta 

  –  PADZIŃSKI Damian 

  –  STANISŁAWCZYK 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 165; 

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 16 KWW DOBRA 2010 

  –  KACZMAREK 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 92; 

  4) głosów ważnych oddano 92; 
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  5) radną została wybrana: 

  a) z listy nr 16 KWW DOBRA 2010 

  –  CIOŁEK Kamila 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 133; 

  4) głosów ważnych oddano 129; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 21 KWW TG - NW 

  –  PAŁKA Rafał 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 118; 

  4) głosów ważnych oddano 118; 

  5) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 17 KWW AKCJA WYBORCZA 

  –  ŁOJEK Kazimierz 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 164; 

  4) głosów ważnych oddano 162; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW DOBRA 2010 

  –  ALBINIAK Henryk Krzysztof 

  b) z listy nr 18 KWW DLA DOBRA GMINY 

  –  MARUT Bogumiła Irena 

  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) radnym został wybrany: 

  a) z listy nr 18 KWW DLA DOBRA GMINY 

  –  JAROMIN Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 95. 

Wybory do Rady Miejskiej w Łobzie 

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 11 650. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 860 osób, to jest 

41,72% 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 1 563; 

  4) głosów ważnych oddano 1 475; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW PROFESJONALNA GMINA 

  –  ĆWIKŁA MARCIN 

  b) z listy nr 20 KWW ŁPS 

  –  SKROBIŃSKI JANUSZ 

  c) z listy nr 22 KWW WŁADYSŁAWA TABAKI 

  –  TABAKA WŁADYSŁAW 

  d) z listy nr 25 KWW KRYSTYNY BOGUCKIEJ 

  –  BOGUCKA KRYSTYNA 

  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 1 081; 

  4) głosów ważnych oddano 1 025; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 18 KWW PROFESJONALNA GMINA 

  –  ĆWIKŁA PIOTR WIESŁAW 

  b) z listy nr 20 KWW ŁPS 

  –  PUDEŁKO ZBIGNIEW 

  c) z listy nr 21 KWW RYSZARDA LEWIŃSKIEGO 

  –  POKOMEDA MARIA DOROTA 

  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 1 260; 
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  4) głosów ważnych oddano 1 181; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW BOGDANA GÓRECKIEGO 

  –  GÓRECKI BOGDAN WACŁAW 

  b) z listy nr 19 KWW ROKOSZ - CHOJNACKI 

  –  CHOJNACKI KAZIMIERZ 

  c) z listy nr 20 KWW ŁPS 

  –  SIKORA TADEUSZ 

  d) z listy nr 24 KWW H. STANKIEWICZA 

  –  STANKIEWICZ 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 956; 

  4) głosów ważnych oddano 923; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 17 KWW BOGDANA GÓRECKIEGO 

  –  ROMEJKO WIESŁAWA HENRYKA 

  –  KUŻEL ANTONI 

  –  URBAŃSKI LECH 

  b) z listy nr 19 KWW ROKOSZ - CHOJNACKI 

  –  ROKOSZ MAREK 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 96. 

Wybory do Rady Gminy Radowo Małe 

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 3 074. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 404 osób, to jest 

45,67% 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 572; 

  4) głosów ważnych oddano 566; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
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  –  BORKOWSKI Krzysztof Mirosław 

  b) z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GMINA-PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM 

  –  LEWANDOWSKI Józef 

  c) z listy nr 17 KWW RUCH INICJATYW OBYWATELSKICH 2010 

  –  BŁAWZDZIEWICZ Zygmunt Marian 

  –  BUDZYŃSKA Małgorzata Jadwiga 

  –  REMIŚKO Stefan Aleksander 

  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 182; 

  4) głosów ważnych oddano 170; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  KAMOLA Władysław 

  b) z listy nr 17 KWW RUCH INICJATYW OBYWATELSKICH 2010 

  –  KIPISZ Bożena 

  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 138; 

  4) głosów ważnych oddano 135; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GMINA-PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM 

  –  ŁĘCKI Bolesław 

  –  PAWLUK Janina 

  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 269; 

  4) głosów ważnych oddano 263; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  DROZDOWSKI Zbigniew 

  b) z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GMINA-PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM 

  –  KUSYK Andrzej 

  –  ADAMSKI Dawid 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 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 243; 

  4) głosów ważnych oddano 237; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW WSPÓLNA GMINA-PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM 

  –  SZUBERT Andrzej 

  b) z listy nr 17 KWW RUCH INICJATYW OBYWATELSKICH 2010 

  –  SZREDER Mirosław 

  –  TABORSKA Marzanna Teresa 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 97. 

Wybory do Rady Miejskiej w Resku 

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 6 614. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 858 osób, to jest 

43,21% 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 739; 

  4) głosów ważnych oddano 699; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW 

  –  BASOWSKA Barbara 

  –  CZABAN Jan Mieczysław 

  b) z listy nr 19 KW IDZIEMY RAZEM 

  –  KLEPCZYŃSKA Edyta 

  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 442; 

  4) głosów ważnych oddano 428; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW 

  –  MOŻEJKO Dariusz 

  b) z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA PAŁUBIAKA 
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  –  BUCZEK Stanisław 

  –  KOTŁÓW Czesław 

  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 944; 

  4) głosów ważnych oddano 904; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  BOGDAŃSKA Anna Janina 

  b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  GRADUS Paweł 

  c) z listy nr 16 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW 

  –  JEŻ Oktawiusz 

  d) z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA PAŁUBIAKA 

  –  SEREDYŃSKI Adam Marian 

  –  ŚWIĘCICKI Zygmunt 

  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 298; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  WIERZBOWSKI Marek 

  b) z listy nr 16 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW 

  –  KULIK Renata Alicja 

  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 426; 

  4) głosów ważnych oddano 400; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  –  KORGUL Elżbieta 

  b) z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA PAŁUBIAKA 

  –  NOWAK Andrzej Lech 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 98. 

Wybory do Rady Miejskiej w Węgorzynie 

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 5 859. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 662 osób, to jest 

45,43% 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 621; 

  4) głosów ważnych oddano 601; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW 2010 

  –  GWÓŹDŹ KRZYSZTOF 

  –  NOWACKI ŁUKASZ ANDRZEJ 

  –  SZOSTAKIEWICZ MARCIN MICHAŁ 

  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 593; 

  4) głosów ważnych oddano 564; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW 2010 

  –  ACMAN RYSZARD 

  b) z listy nr 17 KWW GRAŻYNY KARPOWICZ 

  –  SADUREK JANUSZ EDWARD 

  c) z listy nr 19 KWW BARBARA PIETRUSZ 

  –  PIETRUSZ BARBARA WIKTORIA 

  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 312; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW 2010 
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  –  SZYMKO JAN 

  b) z listy nr 17 KWW GRAŻYNY KARPOWICZ 

  –  SŁOMIŃSKI 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 521; 

  4) głosów ważnych oddano 493; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  SŁAWSKA MARIA 

  b) z listy nr 16 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW 2010 

  –  KAMIŃSKA JADWIGA EWA 

  –  RAJ 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 320; 

  4) głosów ważnych oddano 301; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

  –  MADAJCZYK KAMILA 

  b) z listy nr 16 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW 2010 

  –  CIERPISZ HERONIM 

  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 273; 

  5) radnymi zostali wybrani: 

  a) z listy nr 16 KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW 2010 

  –  MAZURO JAN 

  –  ZIELIŃSKI MARIUSZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział II 

Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców 
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Rozdział 1. 

Wybory do Rady Miejskiej Białogardu 

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 19 547. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 971 osób, to jest 

51,01% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 

  4) lista nr 17 KWW BIAŁOGARDZIANIE 

  5) lista nr 18 KWW N 

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 2 847; 

  4) głosów ważnych oddano 2 688; 

  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: 

  – SZYSZLAK Paweł Krzysztof 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZWED Tadeusz Jan 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ADAMCZEWSKI Andrzej 

  – MILCZAREK Andrzej Jan 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW BIAŁOGARDZIANIE uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – SKOCZYK Krzysztof Henryk 

  
e) 

  
lista nr 18 – KWW N uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – GLINKA Daniel 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 2 480; 

  4) głosów ważnych oddano 2 309; 

  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: 

  – LESZCZYK Józef 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JONKO Zbigniew Adam 

  – SĘK Kamil Paweł 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOMAŃSKI Sławomir Marcin 

  – PUROL Stefan 

  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 2 211; 

  4) głosów ważnych oddano 2 046; 

  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: 

  – SIWEK Andrzej Maciej 

  
b) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – STANCZEWSKI Bogusław Wincenty 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW BIAŁOGARDZIANIE uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – SOSNOWSKI Kazimierz Zdzisław 

  
d) 

  
lista nr 18 – KWW N uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – HARŁACZ Jerzy 

  – LEŚ Krystyna 

  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 2 433; 

  4) głosów ważnych oddano 2 280; 

  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: 

  – RUDZIK Grzegorz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DANOWSKI Maciej Marek 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZURKO Wiesław 

  – DRACHAL - MOSTEK Krystyna 

  
d) 

  
lista nr 18 – KWW N uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – BURY Emilia Barbara 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miejskiej w Choszcznie 

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 17 904. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 254 osób, to jest 

51,69% 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 21 KWW FORUM SAMORZĄDOWE XXI 

  3) lista nr 22 KWW ODRODZENIE 

  4) lista nr 23 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA 

  5) lista nr 24 KWW CENTRUM 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 2 097; 

  4) głosów ważnych oddano 1 977; 

  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: 

  – WŁUDARSKI WIESŁAW 

  
b) 

  

lista nr 21 – KWW FORUM SAMORZĄDOWE XXI uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – NAHORSKI PIOTR 

  
c) 

  

lista nr 22 – KWW ODRODZENIE uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – ADAMCZYK ROBERT 

  – BIKOWSKA ANETTA MARIA 

  
d) 

  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZCZĘSNY REMIGIUSZ 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 2 054; 

  4) głosów ważnych oddano 1 919; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 21 – KWW FORUM SAMORZĄDOWE XXI uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – KASIOR TERESA 

  
b) 

  

lista nr 22 – KWW ODRODZENIE uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 
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  – ANDRIASZKIEWICZ ADAM 

  – GĘBARSKI TOMASZ MAREK 

  
c) 

  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SAKOWSKI JÓZEF 

  
d) 

  

lista nr 24 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZEMLIJ STEFAN 

  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 2 311; 

  4) głosów ważnych oddano 2 193; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 21 – KWW FORUM SAMORZĄDOWE XXI uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – NAHORSKI PAWEŁ 

  
b) 

  

lista nr 22 – KWW ODRODZENIE uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – JĘDROWSKI MIROSŁAW STANISŁAW 

  – KUNOWSKI BOGUSŁAW KAZIMIERZ 

  
c) 

  

lista nr 23 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŻÓŁKIEWICZ ZBIGNIEW 

  
d) 

  

lista nr 24 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CZAPIEWSKI ROMAN 

  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 2 792; 

  4) głosów ważnych oddano 2 631; 

  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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  – CZAPIEWSKI KAZIMIERZ WŁADYSŁAW 

  
b) 

  

lista nr 22 – KWW ODRODZENIE uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – GROMADZKI KRZYSZTOF JAROSŁAW 

  – MIŁADOWSKI JERZY 

  – STEFAŃSKI SYLWESTER 

  
c) 

  

lista nr 24 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – STRÓŻYŃSKI ZBIGNIEW WIKTOR 

  – SZYMAŃSKI BOGUSŁAW IRENEUSZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miejskiej w Goleniowie 

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 27 115. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11 011 osób, to jest 

40,61% 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 13 KWW ROBERTA KRUPOWICZA GO 

  6) lista nr 14 KWW NIEZALEŻNI 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 4 087; 

  4) głosów ważnych oddano 3 906; 

  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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  – ŚLEPACZEK ROBERT GRZEGORZ 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MACIEJEWSKI WOJCIECH GRZEGORZ 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – NEBRATENKO HALINA TERESA 

  – RUTKOWSKI KRZYSZTOF ROMAN 

  – ZAJKO HENRYK 

  
d) 

  

lista nr 13 – KWW ROBERTA KRUPOWICZA GO uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRUPOWICZ ROBERT WIESŁAW 

  
e) 

  

lista nr 14 – KWW NIEZALEŻNI RAZEM uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – ZAJKO KRZYSZTOF 

  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 3 585; 

  4) głosów ważnych oddano 3 398; 

  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: 

  – SYPIEŃ MIECZYSŁAW 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HENKELMAN IRENA 

  – MAJDAK CZESŁAW 

  – MITUŁA ŁUKASZ 

  
c) 

  

lista nr 13 – KWW ROBERTA KRUPOWICZA GO uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ 

  
d) 

  

lista nr 14 – KWW NIEZALEŻNI RAZEM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – DOŁĘGA TERESA HALINA 

  – WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ ZDZISŁAW 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 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 3 339; 

  4) głosów ważnych oddano 3 147; 

  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: 

  – ŻEBIEŁOWICZ MARIUSZ PRZEMYSŁAW 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MAKSYM JERZY 

  – ROZDEBA ALINA JADWIGA 

  – SKAŁECKI TADEUSZ RYSZARD 

  
c) 

  

lista nr 13 – KWW ROBERTA KRUPOWICZA GO uzyskała 1 mandat; radną 

z tej listy została wybrana: 

  – CHODYKO DOROTA 

  
d) 

  

lista nr 14 – KWW NIEZALEŻNI RAZEM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BŹDZIUCH MIECZYSŁAW ANDRZEJ 

  – LATUSZEK ROMAN MIECZYSŁAW 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Miejskiej w Nowogardzie 

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 19 537. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 573 osób, to jest 

49,00% 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 13 KWW NOWOGARDZKIE FORUM SAMORZĄDOWE 

  5) lista nr 14 KWW WSPÓLNY NOWOGARD 

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 3 431; 

  4) głosów ważnych oddano 3 246; 

  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: 

  – JUREK Lech Józef 

  – KOZIEŁ Czesław 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – AUGUSTYNEK Robert Bogusław 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MARCINKOWSKI Cezary Dominik 

  
d) 

  

lista nr 13 – KWW NOWOGARDZKIE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRZYWANIA Marek 

  
e) 

  

lista nr 14 – KWW WSPÓLNY NOWOGARD uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – SZAFRAN Tomasz 

  – WIATR Michał Grzegorz 

  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 3 431; 

  4) głosów ważnych oddano 3 209; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 
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a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BIELIDA Antoni 

  – CZAPLA Robert Antoni 

  – WOLNY Marcin 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SANIUK Stanisław Michał 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – NIERADKA Marcin Michał 

  
d) 

  

lista nr 13 – KWW NOWOGARDZKIE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – PAŚKO Rafał Marcin 

  
e) 

  

lista nr 14 – KWW WSPÓLNY NOWOGARD uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SZPILKOWSKI Rafał Marek 

  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 2 711; 

  4) głosów ważnych oddano 2 489; 

  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: 

  – SANIUK Roman Mieczysław 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BOCIARSKI Michał Jan 

  – KOLANEK Paweł Mikołaj 

  – KUBICKI Jerzy 

  – LASKOWSKI Mieczysław 

  
c) 

  

lista nr 14 – KWW WSPÓLNY NOWOGARD uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – GAŁA Bogumił 

  – KANIA Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 5. 

Wybory do Rady Miejskiej w Gryficach 

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 19 374. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11 001 osób, to jest 

56,78% 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 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  4) lista nr 20 KW STOWARZYSZENIA GPS 

  5) lista nr 21 KWW GRYFICE - NASZE MIASTO - NASZA GMINA 

  6) lista nr 22 KWW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI 

  7) lista nr 23 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ 

  8) lista nr 24 KWW ZIEMIA GRYFICKA 

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 2 599; 

  4) głosów ważnych oddano 2 443; 

  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: 

  – KOZAK Krzysztof Marek 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW IDZIEMY RAZEM uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – MALCZEWSKI Tomasz Jerzy 

  
c) 

  

lista nr 23 – KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – KACZMAREK Janusz Andrzej 

  – TOKARCZYK Krzysztof 

  
d) 

  

lista nr 24 – KWW ZIEMIA GRYFICKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 
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  – PIETRZAK Wiesław Bogusław 

  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 2 640; 

  4) głosów ważnych oddano 2 510; 

  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: 

  – ŁABĘDZKI Grzegorz Albert 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW IDZIEMY RAZEM uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – MAZUREK Jolanta 

  
c) 

  

lista nr 20 – KW STOWARZYSZENIA GPS uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – MATUSZEWSKI Kazimierz Jan 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – BEZCZYŃSKA Danuta Teresa 

  
e) 

  

lista nr 24 – KWW ZIEMIA GRYFICKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – BŁYSZ Stanisław 

  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 2 720; 

  4) głosów ważnych oddano 2 468; 

  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: 

  – LUBCZYŃSKI Janusz Stefan 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PRZYBYSZ Janusz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW IDZIEMY RAZEM uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 
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  – SMOLEŃSKA Beata 

  
d) 

  

lista nr 24 – KWW ZIEMIA GRYFICKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BAKALARSKI Bogusław Jan 

  – MALACA Wiesław 

  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 3 042; 

  4) głosów ważnych oddano 2 844; 

  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: 

  – BIDLER Ryszard 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW IDZIEMY RAZEM uzyskała 1 mandat; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – RĘKAS Teresa 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW GRYFICE - NASZE MIASTO - NASZA GMINA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – BUŁHAK Robert Benon 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SZYDLARSKI Mieczysław 

  
e) 

  

lista nr 24 – KWW ZIEMIA GRYFICKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – MAJOR Jan 

  – SZCZYGIEŁ Andrzej Wacław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Miejskiej w Gryfinie 

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 25 332. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13 418 osób, to jest 

52,97% 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 20 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

  3) lista nr 21 KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY 

  4) lista nr 22 KWW GRYFIŃSKIE PRZYMIERZE WYBORCZE 

  5) lista nr 23 KWW GIS KOMITET WYBORCZY M. SAWARYNA 

  6) lista nr 24 KWW GRYFINO XXI 

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 4 619; 

  4) głosów ważnych oddano 4 308; 

  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: 

  – WITOWSKA JOLANTA BOŻENA 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW WSPÓLNA SPRAWA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – HŁADKI KRZYSZTOF STANISŁAW 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GUGA RAFAŁ JÓZEF 

  – PIŁAT HENRYK ANDRZEJ 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW GRYFIŃSKIE PRZYMIERZE WYBORCZE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – NIKITIŃSKI PAWEŁ MARIUSZ 

  
e) 

  

lista nr 23 – KWW GIS KOMITET WYBORCZY M. SAWARYNA uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – DE LA TORRE EWA ELŻBIETA 

  
f) 

  

lista nr 24 – KWW GRYFINO XXI uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została 

wybrana: 

  – CHMURA-NYCZ MAGDALENA ANNA 

  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 4 369; 
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  4) głosów ważnych oddano 4 153; 

  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: 

  – SUCHOMSKI MAREK 

  
b) 

  

lista nr 21 – KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FIGAS TADEUSZ STANISŁAW 

  – FISCHBACH KAZIMIERZ ANTONI 

  
c) 

  

lista nr 22 – KWW GRYFIŃSKIE PRZYMIERZE WYBORCZE uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – NIKITIŃSKA JANINA 

  
d) 

  

lista nr 23 – KWW GIS KOMITET WYBORCZY M. SAWARYNA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KAWKA JACEK 

  – SAWARYN MIECZYSŁAW EDWARD 

  
e) 

  

lista nr 24 – KWW GRYFINO XXI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – KUDUK EUGENIUSZ 

  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 4 430; 

  4) głosów ważnych oddano 4 156; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 21 – KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KARDASZ JAROSŁAW JAN 

  – PIASECKI JERZY SZCZEPAN 

  – SKRZYPIŃSKI JANUSZ STANISŁAW 

  
b) 

  

lista nr 22 – KWW GRYFIŃSKIE PRZYMIERZE WYBORCZE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – RADAWIEC RYSZARD 

  
c) 

  

lista nr 23 – KWW GIS KOMITET WYBORCZY M. SAWARYNA uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – KASPRZYK ELŻBIETA BOŻENA 

  – NAMIECIŃSKI TOMASZ 

  – TRZEPACZ ZENON JÓZEF 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Miasta Kołobrzegu 

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 37 681. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17 855 osób, to jest 

47,38% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 14 KWW HENRYKA BIEŃKOWSKIEGO 

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 4 438; 

  4) głosów ważnych oddano 4 258; 

  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: 

  – MIELNIK Andrzej Jerzy 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BEŃKO Marcin 

  – DŻEGA - MATUSZCZAK Urszula Janina 

  – GROMEK Janusz 

  
c) 

  

lista nr 14 – KWW HENRYKA BIEŃKOWSKIEGO uzyskała 1 mandat; radną 

z tej listy została wybrana: 
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  – OYEDEMI Dorota 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 4 062; 

  4) głosów ważnych oddano 3 834; 

  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: 

  – BŁASZCZYK Bogdan 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ADAMSKA - CZEPCZYŃSKA Danuta Czesława 

  – KARPINIUK Marek Grzegorz 

  – PIECZYŃSKI Lech Piotr 

  
c) 

  

lista nr 14 – KWW HENRYKA BIEŃKOWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BIEŃKOWSKI Henryk 

  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 4 210; 

  4) głosów ważnych oddano 3 984; 

  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: 

  – STRZYŻEWSKA Krystyna 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SZUFEL Ryszard 

  – ZAWADZKI Dariusz Jacek 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – PIWOWARCZYK Antoni 

  
d) 

  

lista nr 14 – KWW HENRYKA BIEŃKOWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – KALINOWSKI Cezary Paweł 

  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 5 145; 

  4) głosów ważnych oddano 4 953; 

  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: 

  – KUŚ Jacek 

  – WOŹNIAK Jacek Artur 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LEWANDOWSKI Piotr 

  – MIKOŁAJEK Artur Robert 

  – WIECZOREK Adam 

  
c) 

  

lista nr 14 – KWW HENRYKA BIEŃKOWSKIEGO uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DĄBKOWSKI Artur Grzegorz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Miejskiej w Dębnie 

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 16 729. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 006 osób, to jest 

47,86% 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 20 KWW DĘBNO OBYWATELSKIE 

  3) lista nr 21 KWW SAMORZĄD RAZEM - DĘBNO 

  4) lista nr 22 KWW DĘBNO ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ 

  5) lista nr 23 KWW DĘBNO NASZA GMINA 

  6) lista nr 24 KWW WSPÓLNIE DLA GMINY 

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 2 774; 

  4) głosów ważnych oddano 2 603; 

  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: 

  – PAWŁOWSKI TOMASZ PIOTR 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW DĘBNO OBYWATELSKIE uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – LENARTOWICZ KRZYSZTOF LESZEK 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW SAMORZĄD RAZEM - DĘBNO uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MAZUROWSKI JACEK 

  
d) 

  

lista nr 23 – KWW DĘBNO NASZA GMINA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – ROMANIUK ANDRZEJ TOMASZ 

  
e) 

  

lista nr 24 – KWW WSPÓLNIE DLA GMINY uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – FAFUŁA KAZIMIERZ TADEUSZ 

  – FELIKS BOGDAN 

  – SYPNIEWICZ 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 2 579; 

  4) głosów ważnych oddano 2 435; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
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liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BARANOWICZ WACŁAW 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW DĘBNO OBYWATELSKIE uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SZYMKIEWICZ PIOTR 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW SAMORZĄD RAZEM - DĘBNO uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DOBROWOLSKI ANDRZEJ ANTONI 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW DĘBNO ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – TURÓW MIROSŁAW 

  
e) 

  

lista nr 24 – KWW WSPÓLNIE DLA GMINY uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 

  – KACZMARCZYK ADAM 

  – SŁUGOCKA HELENA FRANCISZKA 

  – WYSZYŃSKI MARIAN 

  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 2 653; 

  4) głosów ważnych oddano 2 498; 

  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: 

  – PATKOWSKI RYSZARD PAWEŁ 

  – SOPIŃSKI JACEK PAWEŁ 

  
b) 

  

lista nr 20 – KWW DĘBNO OBYWATELSKIE uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – NOWAK TADEUSZ ZYGMUNT 

  
c) 

  

lista nr 23 – KWW DĘBNO NASZA GMINA uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – DUTKIEWICZ DARIUSZ 

  
d) 

  

lista nr 24 – KWW WSPÓLNIE DLA GMINY uzyskała 3 mandaty; radnymi z 

tej listy zostali wybrani: 
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  – CZEPUŁKOWSKI WOJCIECH MAREK 

  – DOWNAR PIOTR RYSZARD 

  – WITKOWSKI STANISŁAW JANUSZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 9. 

Wybory do Rady Miejskiej w Myśliborzu 

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 16 895. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8 997 osób, to jest 

53,25% 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 20 KWW POROZUMIENIE LUDOWE 

  4) lista nr 21 KWW SZANSA DLA MYŚLIBORZA 

  5) lista nr 22 KWW WOJCIECHA WOJTKIEWICZA 

  6) lista nr 23 KWW SOS DLA ZIEMI MYŚLIBORSKIEJ 

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 3 099; 

  4) głosów ważnych oddano 2 914; 

  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: 

  – RYGIEL PIOTR ALEKSANDER 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – POPIELNICKI RYSZARD 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW POROZUMIENIE LUDOWE uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 
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  – JANOWICZ ARKADIUSZ ZYGMUNT 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW SZANSA DLA MYŚLIBORZA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JAKUBÓW JAN MICHAŁ 

  – PIWOWARCZYK MAŁGORZATA 

  
e) 

  

lista nr 22 – KWW WOJCIECHA WOJTKIEWICZA uzyskała 1 mandat; radną 

z tej listy została wybrana: 

  – IDZIKOWSKA IRENA 

  
f) 

  

lista nr 23 – KWW SOS DLA ZIEMI MYŚLIBORSKIEJ uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – TOPOLSKI RAFAŁ HIERONIM 

  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 2 444; 

  4) głosów ważnych oddano 2 282; 

  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: 

  – SKIERSKI WALDEMAR PAWEŁ 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – RAMPAŁA PIOTR ZBIGNIEW 

  
c) 

  

lista nr 21 – KWW SZANSA DLA MYŚLIBORZA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – WĄSIK ROMAN 

  – WIERUCKI LESZEK 

  
d) 

  

lista nr 22 – KWW WOJCIECHA WOJTKIEWICZA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – STRACHOTA DARIUSZ MACIEJ 

  
e) 

  

lista nr 23 – KWW SOS DLA ZIEMI MYŚLIBORSKIEJ uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SOBOLEWSKI PIOTR JERZY 

  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 3 454; 

  4) głosów ważnych oddano 3 228; 
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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: 

  – SZPAKOWSKI HENRYK 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHMIELEWSKA EWA WIESŁAWA 

  – DRANIKOWSKI MIECZYSŁAW WIESŁAW 

  
c) 

  

lista nr 20 – KWW POROZUMIENIE LUDOWE uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KOCIACH RYSZARD 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW SZANSA DLA MYŚLIBORZA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ANTCZAK MAREK 

  – GŁOWNIA KRZYSZTOF 

  
e) 

  

lista nr 22 – KWW WOJCIECHA WOJTKIEWICZA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MALINOWSKI RYSZARD 

  
f) 

  

lista nr 23 – KWW SOS DLA ZIEMI MYŚLIBORSKIEJ uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CZARNOTA TADEUSZ LESZEK 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Miejskiej w Policach 

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 32 299. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14 279 osób, to jest 

44,21% 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 16 KWW POLICE XXI 

  5) lista nr 17 KWW GRYF XXI 

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 4 330; 

  4) głosów ważnych oddano 4 075; 

  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: 

  – KARPISZYN MIECZYSŁAW 

  – PAWŁOWSKA GRAŻYNA 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – PRZYBYŁ BARTŁOMIEJ 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW GRYF XXI uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali 

wybrani: 

  – BOROWSKI WŁADYSŁAW 

  – DIAKUN WŁADYSŁAW 

  – HLEK ZOFIA 

  – PARTYKA ANDRZEJ KRZYSZTOF 

  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 4 602; 

  4) głosów ważnych oddano 4 294; 

  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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  – ŁAPKO MIECZYSŁAW 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PACHIS BARTŁOMIEJ WŁADYSŁAW 

  – SOBCZYK ADAM 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KOŹLUK TADEUSZ 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW GRYF XXI uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali 

wybrani: 

  – JAŹWIŃSKA ELŻBIETA 

  – PISAŃSKI JAKUB 

  – UFNIARZ GRZEGORZ MAREK 

  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 5 347; 

  4) głosów ważnych oddano 5 003; 

  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: 

  – ZIELIŃSKA JADWIGA KRYSTYNA 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHMIELEWSKI JANUSZ 

  – KOWALEWSKI KRYSTIAN 

  – NOWAK PATRYCJA 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – RÓŻYCKI MARIUSZ ROMAN 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW GRYF XXI uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali 

wybrani: 

  – KRÓL WITOLD MELCHER 

  – ROGOWSKI ANDRZEJ MIROSŁAW 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 11. 

Wybory do Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 

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 56 003. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21 184 osób, to jest 

37,83% 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 SŁAWOMIRA PAJORA - STARGARD XXI 

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 7 435; 

  4) głosów ważnych oddano 7 075; 

  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: 

  – SY AMADOU 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BRYŁA MICHAŁ PIOTR 

  – PRZEPIÓRA MARCIN ANDRZEJ 

  – SZUMIN PIOTR PRZEMYSŁAW 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – KIELISZAK MONIKA 

  – SOSIN KRZYSZTOF 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW SŁAWOMIRA PAJORA - STARGARD XXI uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 



– 234 – 

  

  – KISIO ADAM 

  – ZAJĄC RAFAŁ MAREK 

  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 6 233; 

  4) głosów ważnych oddano 5 915; 

  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: 

  – CHWAŁEK KAMIL 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ŁAWRYNOWICZ ZOFIA 

  – MASALSKI KRYSTIAN 

  – RUTKOWSKI SŁAWOMIR MACIEJ 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MASŁOWSKI WIESŁAW 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW SŁAWOMIRA PAJORA - STARGARD XXI uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KORZEB ANDRZEJ WILHELM 

  – NOSAL MARIUSZ 

  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 7 516; 

  4) głosów ważnych oddano 7 127; 

  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: 

  – MAMROT HENRYKA DANUTA 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – IGNASIAK AGNIESZKA MAŁGORZATA 

  – PAC-POMARNACKI PAWEŁ PIOTR 

  – SZUBER JERZY STANISŁAW 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – WILK ZDZISŁAW 

  
d) 

  

lista nr 20 – KWW SŁAWOMIRA PAJORA - STARGARD XXI uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BARTNICZAK STANISŁAW 

  – PAJOR SŁAWOMIR LEON 

  – SAWICKA WIOLETA ZOFIA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Miasta Szczecinek 

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 32 839. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 15 711 osób, to jest 

47,84% 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 17 KWW TERRA 

  5) lista nr 18 KWW FORUM 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 4 135; 

  4) głosów ważnych oddano 3 865; 

  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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  – KANIA Jerzy 

  – OGRODZIŃSKI Marek Jerzy 

  – RAK Daniel Tomasz 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – GOLIŃSKA Małgorzata Joanna 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW FORUM 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – RAUTSZKO Janusz 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 3 920; 

  4) głosów ważnych oddano 3 678; 

  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: 

  – MIAZGA Roman Mirosław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUSZMAR Grażyna 

  – MISZTAK Piotr Sławomir 

  – SZYCKO Paweł Bogdan 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MATUSZAK Roman 

  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 3 358; 

  4) głosów ważnych oddano 3 133; 

  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: 

  – KNAPIK Wojciech Jerzy 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BAŁA Małgorzata Teresa 

  – DUDŹ Katarzyna Zofia 

  – KUSZMAR Małgorzata Iwona 

  
c) 

  

lista nr 18 – KWW FORUM 2010 uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – DREWNOWSKI Wiesław Jerzy 

  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 4 298; 

  4) głosów ważnych oddano 4 089; 

  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: 

  – BOGDANOWICZ Marek 

  – BRYNKIEWICZ Jacek 

  – HARDIE-DOUGLAS Jerzy 

  – OCHOCKI Szymon Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MODRZEJEWSKI Andrzej Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW TERRA uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została 

wybrana: 

  – PAWŁOWICZ Joanna Zuzanna 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Miasta Wałcz 

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 21 211. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 510 osób, to jest 

49,55% 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 17 KWW ALTERNATYWA 

  4) lista nr 19 KWW "WSPÓLNY WAŁCZ" 

  5) lista nr 20 KWW "DĄB PIASTOWSKI" 

  6) lista nr 21 KWW DRS POJEZIERZE WAŁECKIE 

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 3 419; 

  4) głosów ważnych oddano 3 241; 

  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: 

  – MAI Czesław 

  – POSZEPCZYŃSKI Jerzy Sławomir 

  – WOLNY Zbigniew Jan 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – RYDER Zdzisław 

  
c) 

  

lista nr 19 – KWW "WSPÓLNY WAŁCZ" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – SZYMELFENIG Edward 

  – WEGNER Jolanta Małgorzata 

  
d) 

  

lista nr 21 – KWW DRS POJEZIERZE WAŁECKIE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KSEPKO Andrzej Lech 

  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 3 227; 

  4) głosów ważnych oddano 3 026; 

  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: 

  – CEBULA Michał Remigiusz 

  – MARSZAŁEK Piotr Paweł 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – MINKOWSKA Maria 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW ALTERNATYWA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – PIOTROWSKI Krzysztof Grzegorz 

  – SKOCZYLAS Elżbieta 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW "WSPÓLNY WAŁCZ" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – FISCHER Janina Barbara 

  – KIZIUK Józef 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 3 864; 

  4) głosów ważnych oddano 3 650; 

  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: 

  – KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta 

  – ŚWIATOWA Krystyna 

  – TEREFENKO Bożena Alicja 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – GIŁKA Marek Ireneusz 

  
c) 

  

lista nr 17 – KWW ALTERNATYWA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – MATELA Marek Aureliusz 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW "WSPÓLNY WAŁCZ" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BĘBEN Stanisław 

  – TUDEREK Zdzisław Józef 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Dział III 

Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 
 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Miejskiej Koszalina 

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 87 007. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 35 439 osób, to jest 

40,73% 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 13 KWW STEFANA ROMECKIEGO 

  5) lista nr 15 KOMITET WYBORCZY LEPSZY KOSZALIN 

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 7 918; 

  4) głosów ważnych oddano 7 673; 

  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: 

  – NISKI Grzegorz Andrzej 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HUSEJKO Władysław 

  – REINHOLZ Marek Zbigniew 

  – TUROWSKI Stefan Bogusław 

  
c) 

  

lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY LEPSZY KOSZALIN uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – WEZGRAJ Artur Lesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 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 6 725; 

  4) głosów ważnych oddano 6 528; 

  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: 

  – KOŚCIŃSKA Krystyna 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRYGORCEWICZ Barbara Anna 

  – JEDLIŃSKI Piotr Jan 

  – ŻUBER Eugeniusz 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SKÓRKA Mirosław 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 7 605; 

  4) głosów ważnych oddano 7 350; 

  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: 

  – ZAŁUSKI Mieczysław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BERNACKI Tomasz Adam 

  – KRZYŻANOWSKI Przemysław 

  – TAŁAJ Sebastian Marian 

  
c) 

  

lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY LEPSZY KOSZALIN uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KARŻANOWSKI Sergiusz 

  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 5 792; 
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  4) głosów ważnych oddano 5 555; 

  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: 

  – ZARODA Jerzy Kazimierz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MIKIETYŃSKA Urszula Teresa 

  – TARNOWSKI Ryszard 

  – WASZKIEWICZ Marcin 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – MĘTLEWICZ Anna Bożena 

  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 7 399; 

  4) głosów ważnych oddano 7 115; 

  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: 

  – CHAŁAT Dorota Róża 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZUCZAK Tomasz 

  – WILKE Izabela Regina 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – WIŚNIEWSKI Artur 

  
d) 

  

lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY LEPSZY KOSZALIN uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRUK Tomasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 2. 

Wybory do Rady Miasta Szczecin 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

31 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 318 488. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 119 262 osób, to jest 

37,45% 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 14 KWW PIOTRA KRZYSTKA SZCZECIN DLA POKOLEŃ 

  5) lista nr 15 KWW B. SOCHAŃSKIEGO - OBUDŹMY SZCZECIN 

  6) lista nr 17 KWW MAŁGORZATY JACYNY - WITT 

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 25 330; 

  4) głosów ważnych oddano 24 585; 

  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: 

  – JERZYK HENRYK 

  – WIJAS JĘDRZEJ PIOTR 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BRÓDKA JOANNA JADWIGA 

  – DZIKOWSKI WŁADYSŁAW 

  – GRODZKI TOMASZ PAWEŁ 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – BIERNAT STEFANIA ELŻBIETA 

  
d) 

  

lista nr 14 – KWW PIOTRA KRZYSTKA SZCZECIN DLA POKOLEŃ 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 
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  – KOLBOWICZ MAREK ANTONI 

  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 25 225; 

  4) głosów ważnych oddano 24 292; 

  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: 

  – NAPIERALSKI MARCIN 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BALICKA JOLANTA ANNA 

  – PAŃKA URSZULA 

  – TYSZLER ŁUKASZ PRZEMYSŁAW 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – DĄBROWSKI WITOLD 

  – SZAŁABAWKA ARTUR LESŁAW 

  
d) 

  

lista nr 17 – KWW MAŁGORZATY JACYNY - WITT uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – JACYNA-WITT MAŁGORZATA 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 18 721; 

  4) głosów ważnych oddano 18 055; 

  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 ADAM ANDRZEJ 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BARAN BAZYLI 

  – HERCZYŃSKA MARIA MAGDALENA 

  – STOPYRA JAN WŁADYSŁAW 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – HINC TOMASZ 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 26 742; 

  4) głosów ważnych oddano 25 871; 

  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: 

  – KRYSTEK DAWID WOJCIECH 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PALUCH MARCIN 

  – SIEŃKO JERZY 

  – ZIELIŃSKA GRAŻYNA 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – DUKLANOWSKI MAREK ZBIGNIEW 

  – JANIA PIOTR PAWEŁ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 23 244; 

  4) głosów ważnych oddano 22 486; 

  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: 

  – KĘSIK PIOTR WIKTOR 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – LEMM JUDYTA 

  – MARCHEWKA ARKADIUSZ 

  – POSŁUSZNY JAN ANTONI 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – DUKLANOWSKI LESZEK 

  
d) 

  

lista nr 14 – KWW PIOTRA KRZYSTKA SZCZECIN DLA POKOLEŃ 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KRZYSTEK PIOTR TOMASZ 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Miasta Świnoujście 

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 33 486. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 15 249 osób, to jest 

45,54% 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 13 KW STOWARZYSZENIA GRUPA MORSKA 

  5) lista nr 14 KW STOWARZYSZENIA RAS 

  6) lista nr 15 KWW CZAS NA ZMIANY 

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 5 850; 

  4) głosów ważnych oddano 5 640; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 
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  – AGATOWSKA JOANNA MONIKA 

  – BRZEZOWSKI BOGUSŁAW EUGENIUSZ 

  – SUJKA PAWEŁ 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – JABŁOŃSKA ELŻBIETA 

  – ŚLIWIŃSKI DARIUSZ CZESŁAW 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – MROZEK ANDRZEJ 

  
d) 

  

lista nr 13 – KW STOWARZYSZENIA GRUPA MORSKA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZCZODRY ANDRZEJ MARIAN 

  
e) 

  

lista nr 15 – KWW CZAS NA ZMIANY uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – GUDZOWSKI ZENON STANISŁAW 

  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 4 504; 

  4) głosów ważnych oddano 4 339; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BUCZYŃSKI WALDEMAR ZBISŁAW 

  – DULNIK KRYSTYNA 

  – WŁODARCZYK JAROSŁAW CEZARY 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GÓRECZNY WIESŁAW STANISŁAW 

  – KURSZEWSKA IRENA HELENA 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – ZAJĄC EDWARD LEON 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 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 4 895; 

  4) głosów ważnych oddano 4 740; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – FRANKOWSKA HELENA 

  – KACZMAREK TADEUSZ 

  – TETERYCZ RYSZARD MIECZYSŁAW 

  – ŻMURKIEWICZ JANUSZ 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA EWA ILONA 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – STASZYŃSKI ANDRZEJ STANISŁAW 

  
d) 

  

lista nr 13 – KW STOWARZYSZENIA GRUPA MORSKA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – NOWICKI SŁAWOMIR STANISŁAW 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział IV 

Wybory do rad powiatów 
 

Rozdział 1. 

Wybory do Rady Powiatu Białogardzkiego 

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 38 577. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19 382 osób, to jest 

50,24% 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 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 

  6) lista nr 14 KWW WSPÓLNA GMINA XXI 

  7) lista nr 15 KWW N 

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 9 979; 

  4) głosów ważnych oddano 9 377; 

  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: 

  – STACHOWIAK Małgorzata Zofia 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LEWANDOWSKI Marek 

  – TURNIK Janusz Marian 

  – WALASEK Tomasz Jacek 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z 

tej listy została wybrana: 

  – STRZAŁKOWSKA Izabella Maria 

  
d) 

  

lista nr 13 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 

uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BAGIŃSKI Krzysztof Józef 

  – HYNDA Tomasz Wiktor 

  – RACZEWSKI Zbigniew Krzysztof 

  
e) 

  
lista nr 15 – KWW N uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – POŁUBOCZKO Jan Antoni 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 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 5 748; 

  4) głosów ważnych oddano 5 153; 

  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: 

  – TATYS Romuald 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MYCZKA Maciej Wojciech 

  – WASIAK Rajmund Rafał 

  
c) 

  

lista nr 13 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 

uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BARTMAN Jerzy Bogusław 

  – BUDZYŁA 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 3 655; 

  4) głosów ważnych oddano 3 207; 

  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: 

  – MIŚKO Waldemar Włodzimierz 

  
b) 

  

lista nr 13 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIAŁOGARD 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KORZENIOWSKI Jan Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 14 – KWW WSPÓLNA GMINA XXI uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – MADEJSKI Robert Jacek 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 2. 

Wybory do Rady Powiatu w Choszcznie 

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 40 453. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21 534 osób, to jest 

53,23% 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 13 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA 

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 4 169; 

  4) głosów ważnych oddano 3 682; 

  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: 

  – GIBERT Bogumił Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BRZUSTOWICZ Bogdan Wojciech 

  
c) 

  

lista nr 13 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOWALCZYK Władysław Jerzy 

  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 9 255; 

  4) głosów ważnych oddano 8 615; 

  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: 

  – GACEK Stanisław 

  – LUBINIECKI Roman 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BIL Konrad Mieczysław 

  – CHRUŚCIEL Ryszard Ambroży 

  – KASZAK Wioletta 

  – ZANIEWSKA Barbara Anna 

  
c) 

  

lista nr 13 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – PUCZYŃSKI Tadeusz 

  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 4 970; 

  4) głosów ważnych oddano 4 452; 

  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: 

  – KUŹMIŃSKI Jan Tadeusz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – JAGIEŁŁO Jan 

  
c) 

  

lista nr 13 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE I LEWICA uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BUCHAJCZYK Małgorzata Grażyna 

  – KONOPELSKI Andrzej 

  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 3 140; 

  4) głosów ważnych oddano 2 856; 

  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: 

  – DYCHA Stanisław Edward 

  – KROPIŃSKI Wiesław Krzysztof 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – ŚLIŻEWSKI Lesław 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 3. 

Wybory do Rady Powiatu Drawskiego 

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 47 595. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22 555 osób, to jest 

47,39% 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 13 KWW NFS POJEZIERZE DRAWSKIE 

  6) lista nr 14 KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY 

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 6 876; 

  4) głosów ważnych oddano 5 987; 

  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: 

  – PRZYBYŁA Janusz 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MIKOŁAJCZYK Stanisław 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LAUERSDORF Jerzy Kazimierz 

  – WOŚ Wiktor 

  
d) 

  

lista nr 14 – KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 
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  – POLAK Genowefa 

  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 8 873; 

  4) głosów ważnych oddano 8 091; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – CYBULA Stanisław 

  – HYPKI Michał Robert 

  – SAMEK Halina 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CZERWIŃSKI Krzysztof Jan 

  
c) 

  

lista nr 13 – KWW NFS POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MIECZKOWSKI Zbigniew 

  
d) 

  

lista nr 14 – KWW NASZA GMINA NASZ POWIAT - TO MY uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GARBACZ Janusz 

  – PTAK 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 6 806; 

  4) głosów ważnych oddano 6 252; 

  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: 

  – ADAMCZYK Ireneusz Stanisław 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZACHARZEWSKI Krzysztof Robert 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 
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  – CHMIEL Wojciech Eugeniusz 

  
d) 

  

lista nr 13 – KWW NFS POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – URYN Zofia 

  – WŁODARCZYK Waldemar Krzysztof 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 4. 

Wybory do Rady Powiatu w Goleniowie 

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 63 473. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 28 904 osób, to jest 

45,54% 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 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 11 004; 

  4) głosów ważnych oddano 10 032; 

  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: 

  – FARYNIARZ DANUTA 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – RYBICKA GIZELA ELŻBIETA 

  – SOROCZYŃSKI LESZEK ANDRZEJ 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – BARTOSZEWSKI MICHAŁ EUGENIUSZ 

  – JARLACZYŃSKA JOLANTA RENATA 

  – STANISŁAWSKI TOMASZ MARCIN 

  – ZALEWSKI MARIUSZ SŁAWOMIR 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KIJKO PIOTR 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 9 579; 

  4) głosów ważnych oddano 8 700; 

  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: 

  – LEMBAS KAZIMIERZ 

  – WŁODARCZYK WOJCIECH GRZEGORZ 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KORKOSZ JÓZEF DARIUSZ 

  – KULINICZ TOMASZ TEODOR 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FEDEŃCZAK MARCIN 

  – FEDORCZUK-SMOLIRA ANNA IWONA 

  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 8 321; 

  4) głosów ważnych oddano 7 190; 

  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: 

  – SIWEK CZESŁAW 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 
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  – DOMARADZKA DANUTA ELŻBIETA 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRODŹ BOGUSŁAW MARIAN 

  – KALECZYC WITOLD 

  – KOTWICKA ŁUCJA 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 5. 

Wybory do Rady Powiatu w Gryficach 

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 49 412. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27 143 osób, to jest 

54,93% 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 14 KWW ZIEMIA GRYFICKA 

  5) lista nr 15 KW IDZIEMY RAZEM 

  6) lista nr 16 KWW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI 

  7) lista nr 17 KWW NAJWYŻSZY CZAS 

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 13 182; 

  4) głosów ważnych oddano 12 121; 

  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: 

  – CIECIÓRSKI LESZEK 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – SIDOR SŁAWOMIR ANDRZEJ 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CHMIELOWICZ RYSZARD 

  
d) 

  

lista nr 14 – KWW ZIEMIA GRYFICKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – ŁOBOŻEWICZ ROMAN ALEKSANDER 

  – ZDANCEWICZ JACEK HENRYK 

  
e) 

  

lista nr 15 – KW IDZIEMY RAZEM uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – ŁAWRUSZKO JANUSZ 

  – NIŻNIOWSKI MARCIN 

  – SAĆ KAZIMIERZ 

  
f) 

  

lista nr 16 – KWW UNIA DLA PRZYSZŁOŚCI uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – CHABOWSKI ZBIGNIEW TADEUSZ 

  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 8 350; 

  4) głosów ważnych oddano 7 743; 

  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: 

  – KLIMOWICZ DOROTA 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DOMAŃSKI JÓZEF 

  – GOŁUCHOWSKI MAREK 

  – KOREK RENATA TERESA 

  
c) 

  

lista nr 15 – KW IDZIEMY RAZEM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – GANDURSKI JÓZEF 

  – STUŁA LESZEK 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 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 5 611; 

  4) głosów ważnych oddano 5 148; 

  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: 

  – KOLANICA MIROSŁAW 

  – WOJSZNIS STANISŁAW 

  
b) 

  

lista nr 15 – KW IDZIEMY RAZEM uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy 

zostali wybrani: 

  – GRÓDECKI FRANCISZEK BOGDAN 

  – MALIŃSKI RYSZARD JAN 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 6. 

Wybory do Rady Powiatu w Gryfinie 

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 66 731. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 34 813 osób, to jest 

52,17% 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 13 KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY 

  4) lista nr 14 KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA 

  5) lista nr 15 KWW WS - FORUM 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 13 406; 

  4) głosów ważnych oddano 12 247; 

  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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  – DUDAR EWA 

  – ZAIR LABIB 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – JACKIEWICZ LESZEK 

  
c) 

  

lista nr 13 – KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY uzyskała 

4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MILER JERZY ZDZISŁAW 

  – MUCHA RAFAŁ MAREK 

  – PODLEŚNY JAN ZYGMUNT 

  – RATAJ ROMAN HENRYK 

  
d) 

  

lista nr 14 – KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GŁADKOW 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 6 651; 

  4) głosów ważnych oddano 5 687; 

  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: 

  – GŁĄBAŁA ZBIGNIEW 

  
b) 

  

lista nr 13 – KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – AUGUSTYNIAK ARKADIUSZ 

  
c) 

  

lista nr 14 – KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – STACHERA EUGENIUSZ FELIKS 

  – TEREBECKI SŁAWOMIR 

  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 10 000; 

  4) głosów ważnych oddano 9 081; 

  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: 

  – ZGODA JERZY 

  
b) 

  

lista nr 13 – KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – KOTOWICZ GABRIELA BARBARA 

  
c) 

  

lista nr 14 – KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KONARSKI WOJCIECH ANDRZEJ 

  – KORDYLASIŃSKA ALICJA ELWIRA 

  
d) 

  

lista nr 15 – KWW WS - FORUM 2010 uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BUGAJSKI PIOTR KAZIMIERZ 

  – FEDOROWICZ WOJCIECH 

  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 4 756; 

  4) głosów ważnych oddano 4 253; 

  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: 

  – PANKRATOW ROBERT PIOTR 

  
b) 

  

lista nr 14 – KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KACZMAR HENRYK 

  – NIEDŹWIECKI RYSZARD STANISŁAW 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 7. 

Wybory do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 

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 39 532. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21 188 osób, to jest 

53,60% 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 13 KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 

  5) lista nr 14 KWW OTTON 

  6) lista nr 15 KWW INICJATYWA GOSPODARCZA 

  7) lista nr 16 KWW FORUM KAMIEŃSKIE 

  8) lista nr 17 KWW PL 

  9) lista nr 19 KWW POPRAWA 

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 6 217; 

  4) głosów ważnych oddano 5 755; 

  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: 

  – JĘDRZEJEWSKI Andrzej Maciej 

  – ZALEWSKA-KUBIAK Alicja Jadwiga 

  
b) 

  

lista nr 14 – KWW OTTON uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – KARPIŃSKI Bronisław Grzegorz 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW FORUM KAMIEŃSKIE uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – KOŁOSZUK Anatol Eugeniusz 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW POPRAWA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – ŻELEK Wiesław Kazimierz 

  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 5 769; 

  4) głosów ważnych oddano 5 230; 

  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: 

  – CELIŃSKI Adam Paweł 

  – JASIEWICZ Eugeniusz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CELIŃSKI Wojciech Ryszard 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW INICJATYWA GOSPODARCZA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MRÓZ Ryszard Andrzej 

  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 4 614; 

  4) głosów ważnych oddano 4 192; 

  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: 

  – FLOTYŃSKI Mateusz 

  – KOŚCIUKIEWICZ Małgorzata Irena 

  
b) 

  

lista nr 13 – KWW WSPÓLNOTA LOKALNA uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – KAPITAN Jarosław Sławomir 

  
c) 

  

lista nr 16 – KWW FORUM KAMIEŃSKIE uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – TROTT Adam 

  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 4 588; 

  4) głosów ważnych oddano 4 098; 

  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: 

  – ADAMOWICZ Jadwiga Małgorzata 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW INICJATYWA GOSPODARCZA uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – DANIELUK Andrzej Jan 

  
c) 

  
lista nr 17 – KWW PL uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – SZCZEBLEWSKA Emilia 

  
d) 

  

lista nr 19 – KWW POPRAWA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – DORNIAK Roman Romuald 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 8. 

Wybory do Rady Powiatu w Kołobrzegu 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

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

19 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 62 900. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 30 568 osób, to jest 

48,60% 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 13 KWW HENRYKA BIEŃKOWSKIEGO 

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 4 438; 

  4) głosów ważnych oddano 4 182; 

  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: 

  – LEPA Robert 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 
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  – CIARKA Roman Tadeusz 

  – HARAJ Andrzej Marian 

  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 4 103; 

  4) głosów ważnych oddano 3 845; 

  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: 

  – ŁAWRYNOWICZ Ryszard 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZECHOWSKI Łukasz 

  – MAŁKIEWICZ Robert Gerard 

  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 4 207; 

  4) głosów ważnych oddano 3 959; 

  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: 

  – SZARMACH Antoni Teofil 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CZAJKOWSKA Monika Magdalena 

  – TAMBORSKI Tomasz Tycjan 

  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 5 150; 

  4) głosów ważnych oddano 4 899; 

  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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  – BŁASZCZUK Zbigniew Antoni 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KLIMCZAK Czesław 

  – TESSIKOWSKI Mirosław Leonard 

  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 4 690; 

  4) głosów ważnych oddano 4 094; 

  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: 

  – ADAMCZAK Paweł Henryk 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BUGAJ Danuta Grażyna 

  – PAWLAK Paweł Krzysztof 

  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 7 980; 

  4) głosów ważnych oddano 7 131; 

  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: 

  – PANKIEWICZ Waldemar 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KOŁAKOWSKI Jerzy Stanisław 

  – POPIOŁEK Włodzimierz 

  – WOLSKI Jerzy Ryszard 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 9. 

Wybory do Rady Powiatu koszalińskiego 

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 51 042. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 26 226 osób, to jest 

51,38% 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 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  5) lista nr 13 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 

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 5 648; 

  4) głosów ważnych oddano 5 152; 

  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: 

  – WILK Bartłomiej 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GÓRAL Elżbieta 

  – KOPERA Witold Piotr 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GIL Marek Paweł 

  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 7 569; 

  4) głosów ważnych oddano 6 830; 
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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; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – AWSTRIC Alla Anita 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LEŚNIEWICZ Andrzej Leszek 

  – OLESZKO Józef Piotr 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KURIATA Henryk 

  
d) 

  

lista nr 13 – KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – OLEKSY Irena Teresa 

  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 3 931; 

  4) głosów ważnych oddano 3 573; 

  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: 

  – TOMCZAK Renata Anna 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – BRZOZA Mieczysława Sabina 

  
c) 

  

lista nr 13 – KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – JESIONOWSKI Kamil Sebastian 

  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 3 386; 

  4) głosów ważnych oddano 2 958; 

  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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  – DROPKO Zenon 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – SEKUŁA Elżbieta 

  
c) 

  

lista nr 13 – KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KALINOWSKI Dariusz Mirosław 

  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 5 692; 

  4) głosów ważnych oddano 5 171; 

  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: 

  – GRABAREK Zbigniew Tomasz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – GRĘBSKI Edward 

  
c) 

  

lista nr 13 – KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BANAŚKIEWICZ Karol Józef 

  – ZIELONY Mirosława 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 10. 

Wybory do Rady Powiatu w Myśliborzu 

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 54 397. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27 360 osób, to jest 

50,30% 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 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 8 984; 

  4) głosów ważnych oddano 8 236; 

  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: 

  – SIARKIEWICZ Zygmunt 

  – SZNABOWICZ Alina 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – POTYRA Andrzej Marian 

  – RUDNICKI Andrzej Piotr 

  – TYMOSIEWICZ Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – WIŚNIAK 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 9 403; 

  4) głosów ważnych oddano 8 555; 

  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: 

  – FABIAŃCZYK Janusz 

  – GETMAN Józef 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – GŁUSZKO Józef 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – MAZEPA Arkadiusz Sobiesław 

  – STĄSIEK Joanna 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – JAREMA Tomasz Jacek 

  – PATKOWSKA Danuta 

  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 8 973; 

  4) głosów ważnych oddano 8 320; 

  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: 

  – WINIARCZYK Janusz Leszek 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ŁUKASIK Ferdynand Wiesław 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – PRILL Alicja Beata 

  – RUTKOWSKI Roman Józef 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – MAĆKAŁA Tadeusz 

  – WOJTKIEWICZ Wojciech Witold 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 11. 

Wybory do Rady Powiatu Polickiego 

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 53 587. 
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3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25 518 osób, to jest 

47,62% uprawnionych do głosowania. 

4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące 

listy: 

  1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 

  2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

  3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

  4) lista nr 13 KWW POLICE XXI 

  5) lista nr 14 KWW IZABELI WESOŁOWSKIEJ - KOŚMIDER 

  6) lista nr 15 KWW GRYF XXI 

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 4 055; 

  4) głosów ważnych oddano 3 757; 

  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: 

  – ŁYSIK Remigiusz 

  – RYBAKIEWICZ Anna Małgorzata 

  
b) 

  

lista nr 14 – KWW IZABELI WESOŁOWSKIEJ - KOŚMIDER uzyskała 

1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – WESOŁOWSKA - KOŚMIDER Izabela 

  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 7 182; 

  4) głosów ważnych oddano 6 541; 

  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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  – JAGUSZEWSKA Grażyna Ewa 

  – KUROWSKI Zbigniew Krzysztof 

  – SIEREDZIŃSKI Jacek Tadeusz 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SARNECKI Mariusz 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW GRYF XXI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – JĘDRAK 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 4 334; 

  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 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KROPIDŁOWSKI Zbigniew 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW GRYF XXI uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali 

wybrani: 

  – ECHAUST Waldemar Zenon 

  – ŻYŻNIEWSKA - BANASZAK Ewelina Krystyna 

  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 4 602; 

  4) głosów ważnych oddano 4 319; 

  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: 

  – JĘDRUCH Edward 

  – KARDZIEJONEK Andreas Odyseusz 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW GRYF XXI uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali 

wybrani: 
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  – BEDNAREK Andrzej Jan 

  – DOBOSZ Janina 

  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 5 345; 

  4) głosów ważnych oddano 4 988; 

  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: 

  – GUŹDZIOŁ Leszek Tomasz 

  – SZWYD Janusz Józef 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – BAJER Paweł Czesław 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW GRYF XXI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – ARCISZEWSKI Cezary Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 12. 

Wybory do Rady Powiatu Pyrzyckiego 

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 32 517. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 17 521 osób, to jest 

53,88% 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 13 KWW ALTERNATYWA DLA PYRZYC 

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 8 437; 

  4) głosów ważnych oddano 7 657; 

  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: 

  – BETYNA Robert 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BUDYNEK Janusz Zenon 

  – WUDARCZYK Stanisław Leszek 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – STANKIEWICZ Jarosław 

  – TOŁOCZKO Wiktor 

  – ŻWIEREŁŁO Mirosława Joanna 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – STĘPIEŃ Stanisław 

  
e) 

  

lista nr 13 – KWW ALTERNATYWA DLA PYRZYC uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DARCZUK Walenty 

  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 2 648; 

  4) głosów ważnych oddano 2 428; 

  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: 

  – KIMBAR August Adam 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CICHACKA Elżbieta Teresa 

  – DREWNIAK Anna Elżbieta 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

3. Okręg wyborczy nr 3 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 6 436; 

  4) głosów ważnych oddano 5 628; 

  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: 

  – RYBKOWSKI Piotr 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – CHMIELEWSKI Jan, Marek 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KUŹMIŃSKI Wojciech Andrzej 

  – MULARCZYK Mieczysław 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – JAWORSKI Jan Dominik 

  
e) 

  

lista nr 13 – KWW ALTERNATYWA DLA PYRZYC uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BRZEZIŃSKI Paweł Łukasz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 13. 

Wybory do Rady Powiatu w Sławnie 

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 46 138. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23 725 osób, to jest 

51,42% 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 13 KWW ML 

  6) lista nr 14 KWW NFSdP 

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 5 869; 

  4) głosów ważnych oddano 5 501; 

  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: 

  – BOBIN Tomasz 

  – KLIMOWICZ Arkadiusz Wojciech 

  – WALKÓW Krzysztof Piotr 

  – WIŚNIOWSKI Wojciech Piotr 

  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 4 626; 

  4) głosów ważnych oddano 4 241; 

  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: 

  – GRANISZ Roman 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – LUDWIKOWSKI Wojciech Jan 

  – MAŁECKI Kazimierz 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 
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  – STARK Jarosław Tomasz 

  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 6 704; 

  4) głosów ważnych oddano 6 086; 

  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: 

  – WIĄCEK Józef 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – BIERNIUKIEWICZ Tadeusz 

  – HERBEĆ Bogdan 

  
c) 

  

lista nr 14 – KWW NFSdP uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została 

wybrana: 

  – ŻYLIŃSKA Elżbieta Małgorzata 

  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 6 526; 

  4) głosów ważnych oddano 5 772; 

  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: 

  – LEŚNIEWSKI Ryszard 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – CHABOWSKI Stanisław 

  – STEFANOWSKI Wojciech Antoni 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – NAJDA Iwona Anna 

  – STACHOWICZ Janusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 14. 

Wybory do Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim 

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 95 903. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 41 461 osób, to jest 

43,23% 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 13 KWW SŁAWOMIRA PAJORA - STARGARD XXI 

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 7 431; 

  4) głosów ważnych oddano 7 054; 

  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: 

  – CIACH KRZYSZTOF 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZCZERBA TOMASZ 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SOWA TADEUSZ KRZYSZTOF 

  
d) 

  

lista nr 13 – KWW SŁAWOMIRA PAJORA - STARGARD XXI uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – RYGIEL ZDZISŁAW 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

2. Okręg wyborczy nr 2 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 6 226; 

  4) głosów ważnych oddano 5 859; 

  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: 

  – BADOWSKI MARCIN RAFAŁ 

  – GIL WALDEMAR MIKOŁAJ 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – STACHOWIAK JÓZEF TADEUSZ 

  
c) 

  

lista nr 13 – KWW SŁAWOMIRA PAJORA - STARGARD XXI uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – KALINOWSKI JAN URBAN 

  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 7 514; 

  4) głosów ważnych oddano 7 040; 

  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: 

  – BRYŁA JACEK JÓZEF 

  – STANKIEWICZ MAREK ZDZISŁAW 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – ROGOWSKI IRENEUSZ SŁAWOMIR 

  
c) 

  

lista nr 13 – KWW SŁAWOMIRA PAJORA - STARGARD XXI uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GOŁOFIT ANNA 

  – KISIO MAREK BOGDAN 

  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 7 181; 

  4) głosów ważnych oddano 6 507; 

  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; radną z tej listy 

została wybrana: 

  – WĘGIELNIK EWA 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ŁUCZYŃSKI ZBIGNIEW 

  – MAZUR DOROTA ALDONA 

  
c) 

  

lista nr 13 – KWW SŁAWOMIRA PAJORA - STARGARD XXI uzyskała 

1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – ZAGRODZKI DARIUSZ WALDEMAR 

  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 6 613; 

  4) głosów ważnych oddano 5 829; 

  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: 

  – WARSZAWSKI RYSZARD 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SKIERKOWSKA ANNA MARIA 

  – SZUMSKI TADEUSZ 

  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 6 496; 

  4) głosów ważnych oddano 5 829; 

  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: 

  – PLASKACZ ŁUKASZ EDWARD 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – DZIAKOWICZ DARIUSZ 

  – TOMKOWIAK JACEK WŁADYSŁAW 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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Rozdział 15. 

Wybory do Rady Powiatu w Szczecinku 

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 63 009. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 31 274 osób, to jest 

49,63% 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 13 KWW TERRA 

  5) lista nr 14 KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" 

  6) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 

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 15 712; 

  4) głosów ważnych oddano 14 778; 

  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: 

  – POCZOBUT Grzegorz 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 5 mandatów; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GRONDYS Grzegorz 

  – KIEDEL Szymon Dominik 

  – KOTSCHY Marek 

  – LESZKO Janusz 

  – SZYBISTY Eugeniusz 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 
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  – DUDŹ Jerzy 

  
d) 

  

lista nr 13 – KWW TERRA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został 

wybrany: 

  – SZCZEPANIAK Arkadiusz 

  
e) 

  

lista nr 15 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 

2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – ELEGAŃCZYK Sławomir Adam 

  – KOWALEWSKI Mariusz Ryszard 

  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 9 241; 

  4) głosów ważnych oddano 8 239; 

  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: 

  – CHRZANOWSKA Dorota 

  – ZBOROWSKI Robert Arkadiusz 

  
b) 

  

lista nr 14 – KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 

  – ŚWIĄTKOWSKI Jan Jerzy 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 

3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KIELING Mariusz Krzysztof 

  – KOSMALA Wiesław Marian 

  – LIS Krzysztof Wiesław 

  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 6 321; 

  4) głosów ważnych oddano 5 426; 

  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: 

  – KORENICKA Weronika 

  
b) 

  

lista nr 14 – KWW "RAZEM JEDNOŚĆ" uzyskała 1 mandat; radnym z tej 

listy został wybrany: 
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  – BODNAR Jan Roman 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – JASIONAS Ryszard Andrzej 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 16. 

Wybory do Rady Powiatu świdwińskiego 

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 39 871. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19 577 osób, to jest 

49,10% 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 13 KWW POWIAT ŚWIDWIŃSKI RAZEM 

  5) lista nr 14 KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA 

  6) lista nr 15 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 5 745; 

  4) głosów ważnych oddano 5 198; 

  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: 

  – MALITOWSKA Danuta 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – ORLIŃSKI Krzysztof 

  
c) 

  

lista nr 13 – KWW POWIAT ŚWIDWIŃSKI RAZEM uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 
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  – MAJKA Mirosław Michał 

  
d) 

  

lista nr 14 – KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA uzyskała 1 mandat; radnym 

z tej listy został wybrany: 

  – KĘPKA Mirosław Sławomir 

  
e) 

  

lista nr 15 – KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: 

  – WOJNICKA Krystyna 

  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 3 900; 

  4) głosów ważnych oddano 3 502; 

  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: 

  – BRONOWICKI Jan 

  
b) 

  

lista nr 13 – KWW POWIAT ŚWIDWIŃSKI RAZEM uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – MIEDZIK Ryszard 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – DIAKUN Zenon 

  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 6 387; 

  4) głosów ważnych oddano 5 829; 

  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: 

  – KŁUSEWICZ Helena 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – KOZUBEK Roman Edward 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 
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  – OGORZAŁEK Bogusław Adam 

  
d) 

  

lista nr 13 – KWW POWIAT ŚWIDWIŃSKI RAZEM uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – NOWAK Barbara 

  – WILNIEWICZ Antoni Janusz 

  
e) 

  

lista nr 15 – KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – NIZIOŁ Józef Szczepan 

  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 3 545; 

  4) głosów ważnych oddano 3 069; 

  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: 

  – HERNOGA Jacek Adam 

  – ROZWADOWSKI Ryszard 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: 

  – AL-MOHAMAD Ali 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 17. 

Wybory do Rady Powiatu w Wałczu 

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 43 701. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22 455 osób, to jest 

51,38% 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 13 KWW "DĄB PIASTOWSKI" 

  4) lista nr 14 KWW ALTERNATYWA 

  5) lista nr 15 KWW "WSPÓLNY POWIAT" 

  6) lista nr 16 KWW DRS POJEZIERZE WAŁECKIE 

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 10 549; 

  4) głosów ważnych oddano 9 834; 

  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: 

  – GOSZCZYŃSKI Jerzy 

  – ŁOŻECKI Tadeusz 

  – WANKIEWICZ Bogdan Jan 

  – WĘGRZYNOWSKI Tadeusz 

  
b) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SUBOCZ Marek Andrzej 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW "WSPÓLNY POWIAT" uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – PAWŁOWSKI Marek Jerzy 

  – RÓŻAŃSKI Janusz 

  – TOWALEWSKA Bogusława Maria 

  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 4 792; 

  4) głosów ważnych oddano 4 339; 

  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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  – KACZANOWICZ Jan Józef 

  – WENIO Tadeusz 

  
b) 

  

lista nr 15 – KWW "WSPÓLNY POWIAT" uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – MATUSZEWSKI Jan 

  – WIERCIOCH Mirosław 

  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 7 114; 

  4) głosów ważnych oddano 6 355; 

  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: 

  – BIAŁAS Bogdan 

  – KĘSEK Danuta 

  – PAWLIK Piotr 

  
b) 

  

lista nr 14 – KWW ALTERNATYWA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy 

został wybrany: 

  – KMIEĆ Zdzisław 

  
c) 

  

lista nr 15 – KWW "WSPÓLNY POWIAT" uzyskała 1 mandat; radną z tej 

listy została wybrana: 

  – JANKOWSKA-KLONOWSKA Jadwiga 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Rozdział 18. 

Wybory do Rady Powiatu w Łobzie 

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 30 802. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13 653 osób, to jest 

44,33% 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 13 KWW POWIAT DLA GMIN 

  3) lista nr 14 KWW POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW 

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 4 859; 

  4) głosów ważnych oddano 4 461; 

  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: 

  – KARŁOWSKI Michał 

  – MAREK Paweł 

  
b) 

  

lista nr 13 – KWW POWIAT DLA GMIN uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BOGDANOWICZ Zdzisław 

  – KABAT Ireneusz Krzysztof 

  
c) 

  

lista nr 14 – KWW POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW uzyskała 2 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – SOLA Ryszard syn Józefa 

  – SZYMAŃSKA Halina Barbara 

  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 2 857; 

  4) głosów ważnych oddano 2 526; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 13 – KWW POWIAT DLA GMIN uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – GRADUS Andrzej 

  – MICHALCZYSZYN Jan 

  
b) 

  

lista nr 14 – KWW POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – PAŁUBIAK Zbigniew 

  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 3 274; 

  4) głosów ważnych oddano 2 851; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 13 – KWW POWIAT DLA GMIN uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – SARNA Ryszard 

  – ZDANOWICZ Jan 

  
b) 

  

lista nr 14 – KWW POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – BĄK Józef 

  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 2 663; 

  4) głosów ważnych oddano 2 372; 

  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 

liczby mandatów: 

  
a) 

  

lista nr 13 – KWW POWIAT DLA GMIN uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej 

listy zostali wybrani: 

  – BRODZIŃSKI Ryszard Eugeniusz 

  – DROZDOWSKI Józef 

  
b) 

  

lista nr 14 – KWW POWIAT DLA MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 mandat; 

radną z tej listy została wybrana: 

  – MAKAREC Zofia 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

Dział V 

Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
 

Oddział 1. 

Dane ogólne 

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 

30 radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 358 618. 

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 624 279 osób, to jest 

45,95% 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 8 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144 558; 

  4) głosów ważnych oddano 135 412; 

  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: 

  – KOŚ Ewa Izabela 

  – WIECZOREK Dariusz Krzysztof 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 4 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – KALINA Teresa 

  – OBRYCKI Norbert Piotr 

  – SOBOLEWSKA Agnieszka 

  – TAŁASIEWICZ Marek Jan 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi 

z tej listy zostali wybrani: 

  – DOBRZYŃSKI Leszek 

  – DRZAZGA Kazimierz 

  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 106 054; 

  4) głosów ważnych oddano 92 054; 

  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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  – KOWALSKI Leon Ryszard 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – DZIEWGUĆ Zygmunt 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GEBLEWICZ Olgierd Tomasz 

  – GRABOWSKA Izabela Urszula 

  – ŁĄCKI Artur Jarosław 

  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 136 039; 

  4) głosów ważnych oddano 114 120; 

  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: 

  – KOTLĘGA Jerzy Waldemar 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – SZELIGA Cezary 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – HOK Marek Tomasz 

  – ŚWIRKO Andrzej 

  – WIŚNIEWSKA-BUGAJ Krystyna 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – SUBOCZ Andrzej 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 116 562; 

  4) głosów ważnych oddano 101 498; 

  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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  – CHYŁA Małgorzata Genowefa 

  
b) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – GĄSECKA Magdalena Anna 

  – JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 

  – WYSZOMIRSKI Adam 

  
c) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – GŁOD Piotr Tadeusz 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów: 

  1) wybory odbyły się; 

  2) głosowanie przeprowadzono; 

  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121 066; 

  4) głosów ważnych oddano 100 533; 

  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: 

  – RADZISZEWSKA Beata Magdalena 

  
b) 

  

lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; 

radnym z tej listy został wybrany: 

  – RUCIŃSKI Witold Florian 

  
c) 

  

lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 3 mandaty; 

radnymi z tej listy zostali wybrani: 

  – FALIŃSKI Józef Jerzy 

  – ZDOBYLAK Robert Stanisław 

  – ŻUKROWSKA-MRÓZ Maria Alina 

  
d) 

  

lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z 

tej listy został wybrany: 

  – JACH Michał 

  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 

(miejsce na pieczęć Komisarza Wyborczego) 

Komisarz Wyborczy 

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

(imię i nazwisko) 

 


